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 غازي الصوراني
31/9/9139 

 اقتصاد قطاع غزة حتت احلصار واالنقسام
 القطاع الزراعي: احللقة الرابعة 

يفترض أن تحتل الزراعة أولوية رئيسية كقضية صراعية بيننا وبين العدو من جهة، والسلطة 
واتفاقياتها السياسية واالقتصادية من جهة ثانية، وضرورة المعرفة العلمية بواقع االقتصاد الفلسطيني وبنيته 

ز، وال يمكن لالقتصاد بامتيا -وطنية وطبقية–اإلنتاجية وقاعدته األساسية، باعتبارها مسألة نضالية 
الفلسطيني أن يستقيم حاله دون االرتكاز على الزراعة كقاعدة إنتاجية رئيسية وعمود فقري لبناء اقتصاد 

 . مستقل وقادر على المواجهة
تعتبر الزراعة من القطاعات اإلنتاجية الرئيسة التي تشكل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي وثابت 

كتفاء الذاتي أو مجتمع الصمود في ضوء الواقع الفلسطيني الخاص وطبيعة هدفه الرئيسي تحقيق اال
الصراع مع العدو الصهيوني، لكن هذا القطاع تعّرض للتراجع واإلهمال الكبير، حيث تعّرض القطاع 
الزراعي لتدمير ممنهج سواء بفعل االحتالل وسياساته أو قصر نظر المؤسسات األهلية والسلطة 

لكين بالتعامل مع هذا القطاع المهم اقتصاديًا، ولعل ما سيأتي الحقًا يقدم صورة أفضل الفلسطينية والما
 .عن واقع القطاع الزراعي

مليون دونم  0.2، منها 0كم 0606ر مساحة األراضي الفلسطينية بحوالي تقد  : األرضية الموارد -
من مجموع األراضي الفلسطينية، أما مساحة الحيازات % 50.2نسبة  صالحة للزراعة وهي تشكل  

دونم في  101620150دونمًا، تتوزع بواقع  100670601الزراعية في األراضي الفلسطينية فبلغت 
 .(1)دونم في قطاع غزة 0170077الضفة الغربية، و 

 :  الزراعي الواقع معطيات - 
قطاع الزراعة من أهم القطاعات اإلنتاجية في األراضي الفلسطينية، حيث يعتمد عليه أكثر من  ُيعد   
من السكان بهذا الشكل أو ذاك، ولكن اإلشكالية أو العقبة الكبرى التي يتعرض لها القطاع % 91

يساهم  إلى اليوم، فبعد أن كان 3991الزراعي، هي تلك الناتجة عن تراجعه بشكل حاد وخطر منذ عام 
وما قبل، ثم انخفضت مساهمة قطاع  3991من الناتج المحلي اإلجمالي عام % 92بنسبة تزيد عن 

. 9132فقط عام % 1.3ثم إلى  9112عام % 31الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي إلى حوالي 
في ، علمًا بأن هذا التراجع لم يتحقق نتيجة تطور 9132عام % 2..9وأصبح مساهمته ال تتجاوز 

 .القطاعات اإلنتاجية أو الخدمية األخرى
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مليون دوالر، حيث حقق اإلنتاج  121مليون شيكل أي حوالي  36121بلغت قيمة اإلنتاج الزراعي 
الزراعي قيمة ليست بعيدة عن العام الذي سبقه وهذا يدل على التغلب نسبيًا على آثار الحرب المدمرة 

 129مليون دوالر وبلغت  9إلنتاج الزراعي انخفضت بحوالي وبالتالي قيمة ا 9131على قطاع غزة عام 
 . (2)مليون دوالر

 دوالر مليون 3211 الفلسطينية األراضي في الزراعي اإلنتاج إجماليلم يتجاوز  عامة، بصورةو 
 الغربية للضفة% 11.1 بواقع النباتي لإلنتاج% 21.9 بنسبة موزعة 9132/ 9131األعوام  خالل

% 13.9 بواقع الحيواني إلنتاجل% 19.3 ونسبة الزراعي، اإلنتاج قيمة من غزة قطاع في% 32.2و
  ..الحيواني اإلنتاج قيمة إجمالي من غزة لقطاع% 2.9و الغربية للضفة

 للحصار نتيجة غزة قطاع في وخصوصا الزراعي، القطاع في التراجع استمرعلى أي حال، فقد 
، إلى جانب استمرار االنقسام الذي عزز واالقتصادية الزراعية التحتية للبنية المتكرر والتدمير واإلغالق

باتجاه تطوير القطاع الزراعي  الفلسطينية السلطةذلك التراجع، األمر الذي لم يوفر عوامل تعاطي 
 . اإلنتاجية القوى كل يستنهض الذي الصمود متطلبات وفق بصورة خاصة

الزراعي، انخفاض قدرته االستيعابية لأليدي العاملة، ومن المؤشرات الهامة على تراجع دور القطاع 
. 9132عام % 2.2إلى  9112من إجمالي عدد العاملين عام % 31.3حيث تراجعت هذه النسبة من 

عامل عام  326911إلى  9112عامل عام  926911حيث تراجع عدد العاملين في القطاع الزراعي من 
9132. 
 من عياالزر  القطاع قدرة استعادة يةلعم 9132 عام دهش، 9131 عام العدوانية حربإنتهاء ال بعدو 
 رةاالوز  وبمساعدة ،لعملل وعاد الجزئية اراألضر  بعض إصالح رعامز  كلحيث حاول  نسبيًا، جديد

 المجال حسب كل المزارعين، بمساعدة جميعاً  قاموا القطاع مناطق كل في والجمعيات المانحة اتهالجو 
الدمار الذي حدث للمزارعين، وقد انعكس ذلك على  بحجم وال وبةلالمط بالصورة ليس ولكن هب يعمل الذي

قيمة اإلنتاج الزراعي، ولكن بالرغم من بعض التراجع، حقق قطاع الزراعة إنجازًا كبيرًا من قبل تضافر 
ن يعني الجميع معًا من أجل إنقاذ هذا القطاع الحيوي والذي يعتمد عليه قطاعًا واسعًا من السكان، دون أ

ذلك أنه يلبي معظم احتياجاتهم من المنتجات الزراعية بسبب التراجع في مساحة األراضي المزروعة في 
 . ألف دونم راهناً  311إلى أقل من  9112ألف دونم عام  991قطاع غزة التي هبطت من حوالي 

 :الزراعية الحيازات  (1)

 9119ي الزراع العام خاللة ياز ح 3336131األراضي الفلسطينية  في الزراعية الحيازات عددبلغت      
في   يازةح 916119و  ، 81.7%نسبته ما وتشكل الغربية في الضفة ةحياز  90,908 منها ،9131/ 
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دونم  1..31يتعلق بمتوسط حجم الحيازة الزراعية فبلغ  وفيما. (3)  18.3%ما نسبته تشكل غزة، طاعق
دونم في قطاع غزة، ويالحظ أن أعلى  2لضفة الغربية ودونم في ا 39.32في األراضي الفلسطينية بواقع 

دونم  91.92دونم و 91.92متوسط لحجم الحيازات يقع في محافظتي طوباس وأريحا واألغوار بواقع 
 .على التوالي

  أنفااي األراضاابي الفلسااطينية، نالحااظ  الزراعيااة للحيااازات المساااحة فئااات مسااتوى علااى أمااا
ن إجماالي ما% 19.9وتشاكل نسابة  )دونام 3 مان قالأ)ة الصاغير  المسااحة فئاة ضامن تقاع حياازة46,982
 ، 21%نساابةوتشااكل ( دوناام 2.99 -1) فئااة  ضاامن تقااع يااازةح .91611 والزراعيااة،  الحيااازات

 31حيازة أكثر مان  92291و 12.1% نسبةوتشكل ( دونم 9.99 – 2) فئة ضمن تقع حيازة13,456و
 . دونمات

 196322األراضااي الفلسااطينية عاادد الحيااازات الحيوانيااة والمختلطااة فااي  (92)كمااا يبااّين الجاادول رقاام 
حيااازة فااي قاااااااطاع  213,2فااي المقاباال ، %..29حيااازة فااي الضاافة الغربيااة بنساابة  222,92يااازة، منهااا ح

 396322بلغات عادد الحياازات الحيوانياة ، و (4)9139/9131خااااالل العام الزراعاي % 91.9غااازة بااانسباااة 
، أماا األراضاي الفلساطينية من إجمالي الحيازات الحيوانية والمختلطة فاي % ..12ما نسبته  وتشكلة حياز 

مااان إجمااالي الحيااازات الحيوانيااة % 229.أي مااا نساابته  ةحياااز  131,91الحيااازات المختلطااة فبلااغ عااددها 
   .9139/9131فاي العام الزراعي  األراضي الفلسطينيةوالمختلطة في 

عدد الحيازات الحيوانية والمختلطة في قطاع غزة حسب نوع الحيازة، : (00) رقم جدول
 0610/0612المنطقة والمحافظة، 

 المحافظة/ المنطقة 
 نوع الحيازة

 حيوانية
3,598 

 مختلطة
2,903 

 المجموع
 6,501 قطاع غزة
 1,707 485 1,222 شمال غزة
 967 370 597 غزة

 1,019 457 562 دير البلح
 1,735 968 767 خانيونس
 1,073 623 450 رفح

 .393ص، .913فلسطين،  -رام اهلل ، 9132كتاب فلسطين االحصائي السنوي ، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني: المصدر         
   

، 9132اإلجمالي لعام  المحلي ي الناتجف% 2..9وتكمن ضعف مساهمة القطاع الزراعي بنسبة  
أضعفت  -داخلية وخارجية–في قطاع غزة، بأن هناك معوقات % 1.2في الضفة الغربية و % 9.2بواقع 

 : تطوير هذا القطاع ألسباب متنوعة من أهمها
                                                           

توقف الجهاز المركزي لالحصاء عن إصدار كراس التعداد الزراعي منذ ديسمبر )  .9133فلسطين، ديسمبر  -، رام اهلل 9131تعداد الزراعي الجهاز المركزي لالحصاء ، كراس ال 3
 (.حتى تاريخه 9133

 .9139/9131أشير إلى أن الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني لم يصدر عنه أي احصاءات جديدة ما بعد : مالحظة 4
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 قامة الجدار والمستوطنات في الضفة، إلى  ممارسات االحتالل اإلسرائيلي في مصادرة األراضي وا 
 .جانب استمرار الحصار على قطاع غزة 

 ب دور االستثمارات الحكومية، إلى جانب غياب التخطيط التنموي الزراعي، وضعف دور غيا
 .مؤسسات اإلقراض وتخّلف قطاع التسويق الزراعي 

  تفتيت األراضي الزراعية الكبيرة التي كانت تمتلكها العديد من العائالت الغنية إلى ملكيات صغيرة
وسع العمراني على حسابها، التي أدت إلى تراجع وبيعها من قبل الورثة وتمدد حركة البناء والت

  .اإلنتاج واإلنتاجية
  السياسات الرسمية القاصرة التي لم توِل هذا القطاع األهمية التي يستحقها وضيق ُأفق المؤسسات

األهلية الزراعية وخضوعها لشروط الممول دون البحث عن األساس الوطني في استنهاضه 
 . واصالحه

  اءات التي قامت بها حركة حماس من خالل استغالل ما يسمى بالمحررات في السياسات واإلجر
خدمة برامجها وأنشطتها الخاصة، وكانت الطامة الكبرى لهذا القطاع ما قامت به من توزيع أغلب 

 .أراضي تلك المحررات على موظفيها مقابل مستحقاتهم المالية التي لم تدفع لهم
دت إلى مراكمة عوامل تراجع اإلنتاج الزراعي، لكن هذا ال يعني ال شك أن هذه األسباب وغيرها، أ

أبدًا االستسالم لمثل هذه المعوقات، بل العكس، أعتقد أن هناك إمكانيات متوفرة للنهوض مجددًا بالقطاع 
ألف  321الزراعي  بما يكفل استعادته لدوره اإلنتاجي إلى جانب دوره في تشغيل العمالة بما يزيد عن 

قابلة % 31األراضي الفلسطينية، واالرتفاع بمساهمته في الناتج اإلجمالي بما ال يقل عن  عامل في
 .للتطور
 

في التشغيل وتوفير األمن  من أهم القطاعات اإلنتاجية األراضي الفلسطينيةالقطاع الزراعي في ُيعد 
الثروة / المواشي يعملون في الزراعة وتربية )من السكان % 91حيث يعتمد عليه أكثر من  الغذائي،

من العاملين % 2.9أن القطاع الزراعي يشغل نسبة ( 92)ويبين الجدول رقم ، (الحيوانية، وصيد األسماك
من العاملين في قطاع غزة، % 2.1ونسبة ( لإلناث% 9.2للذكور ونسبة % 2.2)في الضفة الغربية 

الزراعة قياسًا بالقطاعات ، حيث يتبين بوضوح تراجع قطاع ( لإلناث% 9.2للذكور ونسبة % ..2)
 (.92)األخرى المشار إليها في الجدول 
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سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس والنشاط االقتصادي  12التوزيع النسبي للعاملين : (07) رقم جدول
  0617ومكان العمل، 

 الجنس والنشاط االقتصادي
 مكان العمل

 إسرائيل قطاع غزة الغربية الضفة
 المجموع والمستوطنات

 ذكور

 6.5 7.6 5.8 6.7 والحراجة وصيد األسماك الزراعة والصيد
 13.5 13.1 6.5 17.4 والصناعة التحويلية التعدين والمحاجر

 20.0 62.5 6.6 15.8 البناء والتشييد
 23.3 11.1 23.2 26.6 والفنادق التجارة والمطاعم
 7.3 2.4 9.4 7.4 واالتصاالت النقل والتخزين

 29.4 3.3 48.5 26.1 األخرى الخدمات والفروع
 100 100 100 100 المجموع

 إناث
 7.7 8.2 2.6 9.5 والحراجة وصيد األسماك الزراعة والصيد

 10.7 8.6 3.8 13.2 والصناعة التحويلية التعدين والمحاجر
 0.9 6.2 0.7 0.8 البناء والتشييد

 11.9 18.9 6.9 13.6 والفنادق التجارة والمطاعم
 2.4 - 1.8 2.6 واالتصاالت النقل والتخزين

 66.4 58.1 84.2 60.3 األخرى الخدمات والفروع
 100 100 100 100 المجموع

 كال الجنسين
 6.7 7.6 5.4 7.2 والحراجة وصيد األسماك الزراعة والصيد

 13.1 13.0 6.1 16.6 والصناعة التحويلية التعدين والمحاجر
 17.2 61.6 5.8 13.0 البناء والتشييد

 21.6 11.2 21.0 24.1 والفنادق التجارة والمطاعم
 6.5 2.4 8.4 6.5 واالتصاالت النقل والتخزين

 34.9 4.2 53.3 32.6 األخرى الخدمات والفروع
 100 100 100 100 المجموع

 ..2ص ، .913بريل فلسطين، إ -اهلل، رام 9132مسح القوى العاملة  ،الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني: المصدر    
  

 2إلى  الزراعية الخواص حيث منوفي هذا السياق أشير إلى أن األراضي الفلسطينية، ُتَقسم 
 -:هي مناطق
 المحصولي والنمط ملم، 111 – 121 فيها األمطار سقوط ويتراوح( غزة قطاع) الساحلية المنطقة 

 . والفواكه والخضروات الحمضيات هو فيها السائد
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 فيها األمطار سقوط ومتوسط الضفة، من الغربي الشمالي الركن في وتقع الساحلية، شبه المنطقة 
 والمحاصيل والحمضيات المحمية الخضار هو السائد المحصولي والنمط ملم، 211 حوالي
 . والزيتون الحقلية

 سقوط معدل ويبلغ جنوبا، الخليلإلى  شماال جنين من وتمتد:  المرتفعة الوسطى األراضي منطقة 
 الزيتون وخاصة المثمرة األشجار زراعة فيها ويسود ملم، 211-111 بين ما فيها األمطار

 . الحقلية والمحاصيل
 جنوبا، الميت البحرإلى  شماال جنين في الشرقية المنطقة من وتمتد: الشرقية المنحدرات منطقة 

 . المزروعات وبعض الرعي في وتستخدم ملم 121-321 بين ما األمطار كمية وتتراوح
 لزراعة مالئمة منطقة وهي ملم 921-311 من فيها المطر سقوط ويتراوح: الغور منطقة 

 . االستوائية شبه والفواكه الشتوية الخضار
 

 المروية األراضي نسبة أن نالحظ األراضي الفلسطينية، في الزراعية لألراضي دراستنا خالل منو 
 دونم، 3296121التي تبلغ  الغربية الضفة في المزروعة المساحات مجموع من% 31 نسبة تتجاوز ال
 دونم ألف 11. حوالي منها ،دونم .36291612بمقدار % 91 نسبة البعلية األراضي تشكل حين في

 من لها لما الفلسطيني اإلنسان ووجدان قلب في خاصة مكانة تحتل التي الزيتون ألشجار مخصصة
 والعنب اللوزيات من البعلية للفاكهة دونم ألف 921إلى  إضافة الفلسطيني، التاريخ امتداد على رمزية
 األراضي مساحة تبلغ غزة قطاع في أما. الخ…  والجوز والرمان والبرقوق والمشمش والدراق والتين

 األراضي ونسبة الزراعية، األراضي إجمالي من% 1. بنسبة ألف دونم 312 حوالي المروية الزراعية
 . ألف دونم 91بما يعادل  %91 البعلية الزراعية

 أسباب أهم أحد الغربية الضفة في المروية الزراعية المساحات محدوديةفي هذا الجانب ُتشكل 
 الضعفإلى  المساحة هذه لزيادة التنفيذية الخطط وضع يستدعي بما الزراعي، اإلنتاج ضعف ومظاهر

 التي والعراقيل المعوقات رغم القرى، محيط في الزراعية األراضي استصالح جانبإلى  األقل، على
 التوعيةمن خالل  الزراعي العمل إنتاجية بزيادة الهتمام، كذلك يجب الضفة في اإلسرائيلي العدو يمارسها
 التوجه هذا إن. والتسويق باإلنتاج المرتبطة الحديثة واألدوات المعدات الستخدام للمزارعين الدعم وتقديم
 ال التي ()الحقلية المحاصيل خاصةً  الزراعية، المنتجات من الذاتي االكتفاء نسبة رفعل إمكانية سيوفر
 يصل الذي منها استهالكنا مجموع من طن ألف .33 أو% .3 سوى منها الذاتي نائِ اكتفا نسبة تتجاوز
 . طن ألف 221إلى 

 أن إال دونم، 2136239 البعلية الحقلية المحاصيل من المزروعة المساحةتبلغ  ،وفي هذا الصدد
 البعلية األراضي في منه الواحد الدونم إنتاجية تبلغ الذي القمح خاصة ضعيفة، للمحاصيل العامة اإلنتاجية

                                                           
 لقمح والشعير والعدس والحمص والذرة والفول والثوم والبصل والبطاطا والدخان والحلبة واللوبيا والسمسم والكرسنة وأخرىالتي تشمل ا 
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 في) فقط دونم 36211 تتجاوز ال ومساحتها بالقمح المزروعة المروية األراضي أن حين في كغم، 321
 لكافة بالنسبة األمر وكذلك كغم، 111إلى  القمح من الواحد الدونم إنتاجية تصل( والقطاع الضفة

 المروية األراضيإلى  البعلية األراضي في الواحد الدونم إنتاجية بين فبالمقارنة األخرى، الحقلية المحاصيل
 والذرة البطاطا إنتاج في% 111إلى  وترتفع للقمح،% 321 بين تتراوح المروي الدونم إنتاجية أن لنا يتبين

 – أيضا والبعلية – المروية األراضي لمحاصيل اإلنتاجية هذه أن االعتبار بعين ينآخذ. إلخ…  والبصل
 هذه إيالء عدم على يدلل مما العربية،دول ال وبعض مصر في مثيالتها إنتاجية من أقل هي عندنا

األراضي  في األساسية االحتياجات من هاماً  جزءاً  تمثل أنها رغم المطلوب، االهتمام المحاصيل
 .الفلسطينية

 : الزراعة األسرية -
أن نسبة  91/1/9132أوضحت اإلحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في 

 بلغت نسبة األسر التي يتوفر لديها حديقةوقد  .من األسر في فلسطين يتوفر لديها حديقة منزلية% 92.1
% 9..9، وبلغت هذه النسبة في خانيونس % 93.9 منزلية وتقوم بممارسة نشاط زراعي في الحديقة

وبلغ عدد أشجار  ،%99.3وأقل محافظة كانت محافظة أريحا واإلغوار ونسبتها  المقدمةوكانت في 
في الضفة الغربية % 1.2.منها  ،شجرة 961916992البستنة المزروعة في الحديقة المنزلية في فلسطين 

 .(5)في قطاع غزة% 32.1و
 :راضياستعماالت األ  -

 9كم 913.2في فلسطين  9131/9133بلغت مساحة األراضي المزروعة خالل العام الزراعي 
في الضفة  9كم 11.2.منها .  من إجمالي مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة% 32.2مشكلة ما نسبته 

في قطاع غزة تشكل ما  9كم ..من إجمالي مساحة الضفة الغربية، و% 31.9الغربية تشكل ما نسبته 
من إجمالي مساحة قطاع غزة، وتتركز األراضي المزروعة في محافظة خانيونس بمقدار % 91.3نسبته 
  .(6) 9كم 91

  0616/0611حسب المحافظة،  قطاع غزةضي المزروعة في امساحة األر (: 02)رقم  جدول

 المساحة المحافظة/ المنطقة 
 (0كم)  

مساحة األراضي المزروعة 
 (0كم)

 ضي المزروعة انسبة مساحة األر 
  من المساحة الكلية

 05.1 88.0 365 قطاع غزة
 27.2 16.6 61 شمال غزة
 23.1 17.1 74 غزة 

 24.3 14.1 58 دير البلح
 22.2 24.0 108 خانيونس 
 25.3 16.2 64 رفح 

                                                           
 .، مرجع  سابق ذكره9132الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، كتاب فلسطين االحصائي السنوي  5
 .المرجع   السابق 6
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 .311ص ،.913فلسطين،  -، رام اهلل 9132كتاب فلسطين االحصائي السنوي  ،الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني: المصدر
 

 للمساحات بالنسبة الجنوبية المحافظات في الزراعي القطاع على األساسية التغيرات: (02) رقم جدول
  0612- 0610 اإلنتاج وقيمة واإلنتاج المزروعة

 0615/0612 0615/0612 0610/0612 0611/0610 المتغير  النوع 

إنتاج 
 الخضار 

 2.391 22113 57926 29312 المساحة دونم 
 919129 919999 919299 919122 اإلنتاج طن
 312333 311.99 3992.1 331.21 قيمة اإلنتاج

إنتاج 
المحاصيل 

 الحقلية

 29219 21221 21129 23232 المساحة دونم 
 99122 311.13 9121. 1.31. اإلنتاج طن

 .1393 12111 11129 21..9 اإلنتاجقيمة 

إنتاج 
 الحمضيات

 32213 32199 32291 32112 المساحة دونم 
 91192 91399 93991 91312 اإلنتاج طن
 33112 39229 332.1 33113 قيمة اإلنتاج

إنتاج 
 الفاكهة

 .2919 22122 29921 29213 المساحة دونم 
 .1..1 12191 92229 11991 اإلنتاج طن
 12329 19122 11111 111.2 قيمة اإلنتاج

إنتاج الزهور 
والنباتات 
الطبية 
 والعطرية

 .12 93 392 122 المساحة دونم 
 111 311 311.2 312.2 اإلنتاج طن

 3122 2.3 93.3 .392 قيمة اإلنتاج

إجمالي 
اإلنتاج 
 النباتي

 39.111 3.21.1 913321 3.9122 المساحة دونم 
 191329 1.1129 1.2122.2 111211.2 اإلنتاج طن
 3.2929 911392 911321 399319 قيمة اإلنتاج

 .16ص ، بدون تاريخ ،غزة ،  9132-9131كراس اإلنتاج الزراعي ومساحات االراضي الزراعية لعامي ، وزارة الزراعة : المصدر
 .زهرة الف 600 وهو االزهار انتاج بدون بالطن والعطرية الطبية النباتات انتاج : مالحظة
 سنوات أخر في الثابتة باألسعار اإلنتاج قيمة حساب تم     

 

 
، وبيانات وزارة الزراعة في (.9جدول رقم )بالمقارنة بين بيانات الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني 

 نالحظ التباين الشديد بالنسبة لمساحة األراضي الزراعية في قطاع غزة، حيث أن( 99جدول رقم )غزة 
" حكومة"في حين أن وزارة الزراعة في ( .9)ألف دونم حسب الجدول  ..الجهاز المركزي يحددها با

ألف  321ألف دونم، والواقع أن األراضي الزراعية في قطاع غزة ال تتجاوز  .39حماس تحددها با 
 .دونم
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وأعداد الثروة  المزروعة للمساحات بالنسبة الجنوبية المحافظات في الزراعي القطاع بيانات:  (26) رقم جدول
 0612 للعام الحيوانية

 0615/0612 المتغير  0615/0612 المتغير 
 0220 أعداد األبقار  122666 المساحة المزروعة الكلية
مساحة أشجار الفاكهة 

 الحمضيات
 7126 أعداد العجول  72722

 25666 اعداد األغنام  22125 *مساحة الخضراوات
 16266 أعداد الماعز  22762 المحاصيل الحقليةمساحة 

مساحة أزهار القطف والنباتات 
 12666 (ألف طير)أعداد الدجاج الالحم  222 العطرية

 266 (ألف طير)أعداد الدجاج البياض   -
 17666 أعداد خاليا النحل   -

 .12ص  ،بدون تاريخ ،، غزة 9132 -9131الزراعية لعامي وزارة الزراعة، كراس اإلنتاج الزراعي ومساحات االراضي : المصدر  

  0612 للعام الزراعي اإلنتاج لقيمة بالنسبة الجنوبية المحافظات في الزراعي القطاع بيانات: (21) رقم جدول
 (باأللف دوالر)القيمة  المتغيرات 

 500507 قيمة إنتاج أشجار الفاكهة والحمضيات
 1670111 *قيمة إنتاج الخضراوات

 210012 قيمة إنتاج المحاصيل الحقلية 
 10527 ةقيمة انتاج ازهار القطف والطبي

 1200020 قيمة اإلنتاج النباتي 
 1260172 قيمة اإلنتاج الحيواني

 150660 قيمة انتاج الثروة السمكية 
 2260502 إجمالي قيمة اإلنتاج الزراعي 

 0500002 تكاليف مستلزمات اإلنتاج الزراعي 
 1620266 القيمة المضافة للقطاع الزراعي 

 .31ص ،بدون تاريخ ،غزة، 9132-9131كراس اإلنتاج الزراعي ومساحات االراضي الزراعية لعامي ، وزارة الزراعة :المصدر
 القطف أزهار قيمة تشمل ال الخضراوات إنتاج قيمة* 

 

 
عامل  2.6112أن عدد العاملين في القطاع الزراعي في قطاع غزة بلغ ( 19)يبين الجدول رقم 

في التشغيل، حيث بلغ إجمالي عدد العاملين % 2.2وساهم القطاع الزراعي بنسبة  9132خالل العام 
ع ويغلب على العمالة في القطا. ألف عامل 121في جميع األنشطة االقتصادية في قطاع غزة حوالي 

، والعاملين %1.1، أرباب عمل بنسبة %31.9والمالكين بنسبة % 3..2الزراعي العاملين بأجر بنسبة 
 %.1.2من أفراد األسرة بدون أجر بنسبة 
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  0612 لعام الجنوبية المحافظات في الزراعي القطاع في العاملة القوى على تأطر  التي التغيرات: (20)رقم  جدول
  0612 المؤشر 

 102260125 عدد السكان 
 %52.2 نسبة القوى العاملة المشاركة 

 %22.2 نسبة العمالة التامة
 %2.1 نسبة العمالة المحدودة

 %51 نسبة البطالة 
 %10.2 من مجموع القوى العاملة نسبة العاملين في الزراعة

 %2.5 نسبة أرباب العمل
 %12.2 نسبة العاملين في مصالحهم 

 %72.1 نسبة المستخدمين باجر 
 %5.0 نسبة أعضاء األسرة بدو نأجر 

 00.2 معدل أيام العمل الشهرية
 27.1 معدل ساعات العمل األسبوعية
 50.0 األجر اليوم الوسيط بالشيكل 

 220267 العاملين في الزراعة
 20162 (المالكين)العاملين في الزراعة 

 10220 أرباب العمل 
 520222 العاملين في الزراعة كعمال بأجر 

 00020 أعضاء األسرة بدون أجر 
 .32ص ، بدون تاريخ  ،غزة ، 9132-9131كراس اإلنتاج الزراعي ومساحات االراضي الزراعية لعامي ، وزارة الزراعة : المصدر

 

 
مليون دوالر خالل  121.1أن قيمة اإلنتاج الزراعي في قطاع غزة بلغت ( 11)يوضح الجدول رقم 

لإلنتاج النباتي % 21يتوزع حسب األنشطة الزراعية الرئيسية بنسبة  9131/9132الموسم الزراعي 
ت بينما يتوزع حسب المنتجا. إلنتاج الثروة السمكية% 1لإلنتاج الحيواني ونسبة % 19.9ونسبة 

، ثم %19، تليها اللحوم بنسبة %11.2الزراعية، فتساهم الخضار بأعلى نسبة في قيمة اإلنتاج الزراعي 
ونالحظ من %. 2.2، ثم البيض بنسبة %9..، ثم المحاصيل الحقلية بنسبة %31.3الفواكه بنسبة 
ت قطاع غزة أن محافظة خانيونس حققت أعلى مساهمة في اإلنتاج الزراعي لمحافظا( 11)الجدول رقم 

 %. 91، ثم محافظة رفح بنسبة %92.9بنسبة 
 
 



11 

 

قيمة اإلنتاج الزراعي في محافظات قطاع غزة باألسعار الثابتة للموسم : (22)رقم  جدول
 0612-0615الزراعي 

 (لف دوالرباأل ) القيمة )%(اإلنتاج الزراعي  المساهمة في البيان الرقم
 3126333 %11.2 خضار   .1
 .13693 %9.. محاصيل حقلية   .0
 126329 %31.3 فواكه   .2
 336112 %1.9 حمضيات  .5
زهور ونباتات طبية   .2

 وعطرية
1.1% 36122 

 3336992 %19 لحوم  .0
 316323 %..1 حليب  .7
 316119 %1 أسماك  .2
 36291 %1.2 عسل نحل  .2

 9161.1 %2.2 بيض مائدة  .16
 2260502 %166 اإلجمالي

 3.26929 %21.3 اإلنتاج النباتي إجمالي
 3216322 %19.9 اإلنتاج الحيواني إجمالي
 316119 %1 الثروة السمكية إجمالي

 .06ص  ، ، بدون تاريخ ،0612-0615كراس اإلنتاج الزراعي ومساحات االراضي الزراعية لعامي ، وزارة الزراعة : المصدر
 
 

 غزة قطاع محافظات في الزراعي اإلنتاج قيمة من محافظة كل في الزراعي اإلنتاج: (25)رقم  جدول
 0612 – 0615 الموسم في

 النسبة المئوية لف دوالرباأل  القيمة المحافظة 
 %32.9 226291 شمال غزة

 %2..3 216212 غزة
 %32.1 216911 الوسطى
 %92.9 926992 خانيونس

 %91.3 16.11. رفح
 %166 2260502 اإلجمالي

 .99ص  ، بدون تاريخ،9132-9131ومساحات االراضي الزراعية لعامي كراس اإلنتاج الزراعي ، وزارة الزراعة : المصدر
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  الزراعة وزارة في السنوية المعابر إحصاءات حسب 0612 – 0660 من الصادرات: (22)رقم  جدول

بندورة  حمضيات  فواكه خضار  السنة
 شيري

توت 
 أرضي

زهور  جلود أسماك 
 (مليون)

0660 2171 20 1226 022 1002 02 066 00.1 
0667 16222 6 0211 252 11106 25 221 56.0 
0662 6 6 6 6 6 6 6 6 
0662 6 6 6 6 6 6 6 1.0 
0616 1 6 6 6 000 6 6 15.2 
0611 22 6 6 16.0 525 6 6 2.07 
0610 022 6 6 102 062 6 6 2.7 
0612 02.0 6 6 76.7 126.2 6 6 16.25 
0615 201.20 51.0 6 76 165.2 0.2 6 1.270 
0612 10572.0 021 6 166.2 126 00 6  

 .99ص ، غزة ، بدون تاريخ ،9132-9131وزارة الزراعة، كراس اإلنتاج الزراعي ومساحات االراضي الزراعية لعامي : المصدر
 

 
يتبّين من الجداول اإلحصائية بأن الصادرات الزراعية من قطاع غزة تتركز في الخضار بشكل 

احتياجات السوق اإلسرائيلي، إضافة إلى التوت األرضي والنباتات العطرية التي رئيس، ويعتمد على 
 .تواجه مشاكل تصديرية من االحتالل اإلسرائيلي على المعابر، مما أثّر على انخفاض حجم إنتاجها

 
 

 

قيمة اإلنتاج النباتي باأللف شيكل في محافظات غزة في الموسم الزراعي : (20)رقم  جدول
 (األلف دوالرب) 0615/0612

زهور ونباتات  خضار  البيان
 طبية وعطرية

محاصيل 
 حقلية 

 حمضيات فواكه 

 52220 120776 101522 2000 510006 القيمة 
 .99ص  ، غزة ، بدون تاريخ ،9132-9131وزارة الزراعة، كراس اإلنتاج الزراعي ومساحات االراضي الزراعية لعامي : المصدر
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الزراعية المختلفة حسب محافظات غزة للعام المنتجات مقارنة بين قيمة ال : (27)رقم  جدول
 (والر باأللف) 0615/0612

 رفح خانيونس الوسطى  غزة  شمال غزة  البيان الرقم
 20062 21025 12002 11207 12510 خضار   .1
 2062 16006 2712 0017 0622 محاصيل حقلية   .0
 0221 16662 0052 2502 0222 فواكه   .2
 1021 2120 1670 0511 2525 حمضيات  .5
 057 1677 00 07 56 زهور ونباتات طبية وعطرية  .2
 07261 26126 00260 12126 12126 لحوم  .0
 1252 0152 1211 0226 2517 حليب  .7
 1120 1256 202 16772 6 أسماك  .2
 106 022 200 177 020 عسل نحل  .2

 1222 2202 2622 10122 222 بيض مائدة  .16
 26226 22000 22252 05720 22025 اإلجمالي

 .21ص ، غزة ، بدون تاريخ ،9132-9131وزارة الزراعة، كراس اإلنتاج الزراعي ومساحات االراضي الزراعية لعامي : المصدر
 

 
 :0612 – 0615للموسم  للمساحات الزراعية في قطاع غزة تحليل

 :موزعة كما يلي دونم 0170077بلغ مجموع مساحة األراضي المزروعة في قطاع غزة 
ونم مساحة د 226.23بلغت  المساحة المزروعة بالخضارأن ( .1)يوضح الجدول رقم  :الخضار: أوالً 

وتركزت في محاصيل البندورة الدفيئات والمكشوفة والبندورة الشيري والكوسا والفلفل  محصولية
والملوخية والبطيخ والشمام والباذنجان والخيار والذرة والبصل والملفوف والزهرة والبازيالء والبامية 

 مليون 131 وبلغت قيمة اإلنتاجطن  91.6112 هإنتاجًا قدر  وقد حققت، وغيرها من المحاصيل
من قيمة اإلنتاج % 22.2 ونسبة من قيمة اإلنتاج الزراعي،% 11 نسبة تشكل الخضار، و شيكل
 . النباتي

أن المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية بلغت ( 19)يوضح الجدول رقم  :المحاصيل الحقلية: ثانياً 
قت إنتاجا دونم، وتركزت في محاصيل القمح والشعير والبصل اليابس والبطاطس، وقد حق 296219

مليون شيكل، وتشكل المحاصيل الحقلية نسبة  3963.1طن وبلغت قيمة اإلنتاج  996122قدره 
 . من قيمة اإلنتاج النباتي% ..32من قيمة اإلنتاج الزراعي، ونسبة % 9..
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دونم،  .29619أن المساحة المزروعة بأشجار الفاكهة بلغت ( 11)يوضح الجدول رقم  :الفاكهة: ثالثاً 
 .1..1في أشجار الزيتون والجوافة والعنب والبلح والتين وغيرها، وقد حققت إنتاجًا قدره  وتركزت

من قيمة % 31مليون شيكل، وتشكل محاصيل الفاكهة نسبة  312طن وبلغت قيمة اإلنتاج 
 .من قيمة اإلنتاج النباتي% 9..3اإلنتاج الزراعي ونسبة 

دونم،  326213لمساحة المزروعة بالحمضيات بلغت أن ا( 13)يوضح الجدول رقم  :الحمضيات: رابعاً 
وتركزت في أشجار الفلنسيا والليمون والمخال وأبو صرة والشموطي وغيرها، وقد حققت إنتاجًا قدره 

من قيمة % 1.9مليون شيكل، وتشكل الحمضيات نسبة  11.9طن وبلغت قيمة اإلنتاج  916192
 .لنباتيمن قيمة اإلنتاج ا% 2.3اإلنتاج الزراعي ونسبة

أن ( 11)والجدول رقم ( 19)يوضح كل من الجدول رقم  :الزهور والنباتات الطبية والعطرية: خامساً 
دونمًا خالل الموسم  .12بلغت المساحة المزروعة بالزهور والنباتات الطبية والعطرية بلغت 

الذي  دونم مزروعة بالزهور فقط نتيجة إلغالق المعابر ومنع التصدير 2، منها 9131/9131
أدى لعزوف المزارعين عن زراعة الزهور وخاصة القرنفل والذي يعّد أهم المحاصيل التصديرية، 

ألف زهرة فقط، وبلغت قيمة  211طن واالزهار  111وحققت النباتات الطبية والعطرية إنتاجا قدره 
نتاج من قيمة اإل% ..1من قيمة الزراعي ونسبة % 1.1مليون شيكل وتشكل نسبة  2.2اإلنتاج 
 .  النباتي
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 غزة محافظات في المزروعة الخضار لمحاصيل اإلنتاج وقيمة واإلنتاج واإلنتاجية المساحة: (22)رقم  جدول
 0612-0615 الزراعي للموسم الثابتة باألسعار

المساحة  المحصول 
 دونم

 اإلنتاجية 
 طن/ دونم 

سعر الطن  اإلنتاج طن 
 شيكل 

قيمة اإلنتاج 
 ألف شيكل

 112622 1266 702.06 10 5722 دفيئاتبندورة 
 07227 1066 175.02 2 2522 بندورة مكشوف

 00210 5666 22.56 2 1102 بندورة شيري
 15200 0602 76.12 0.2 2626 كوسا مغطى 

 2205 0266 22.20 0.2 1022 كوسا مكشوف 
 27121 1566 000.62 2.5 2107 خيار دفيئات 
 1210 1566 16.22 2.5 200 خيار مغطى 

 0606 1266 57.22 0.7 1722 خيار مكشوف
 2122 0126 02.72 2.2 016 باذنجان دفيئات
 2556 0126 10.66 5 566 باذنجان مغطى 

 7255 726 162.25 2.7 0257 باذنجان مكشوف
 10707 5527 02.25 2.2 205 فلفل دفيئات 
 0612 5527 5.22 2.2 126 فلفل مغطى 

 12710 0202 25.05 0.7 0662 فلفل مكشوف
 6 5666 6.66 6 6 فلفل حلو دفيئات 

 6 2666 6.66 2 6 فلفل حلو مكشوف 
 2077 2027 17.55 1.2 202 ملوخية دفيئات 
 252 2027 1.72 0 22 ملوخية مغطى 

 5650 1672 27.06 0 1226 ملوخية مكشوف 
 00126 0266 162.72 5.7 0026 بطيخ مغطى

 2220 266 07.00 5.0 1011 بطيخ مكشوف 
 12272 2266 57.01 5.7 1612 شمام دفيئات 

 7220 0666 20.20 2 1020 شمام مكشوف 
 226 1666 16.66 0 266 خس 

 1025 5206 2.22 1.2 072 فاصوليا دفيئات 
 02 5206 6.15 6.7 06 فاصوليا مغطى 

 1052 2666 2.01 6.7 261 فاصوليا مكشوف 
 (22)رقم  جدوليتبع 

 المحصول 
المساحة 

 دونم
 اإلنتاجية 

 طن/ دونم 
سعر الطن  اإلنتاج طن 

 شيكل 
قيمة اإلنتاج ألف 

 شيكل
 6 2266 6.66 6 6 لوبيا مغطى

 722 2266 1.20 6.2 006 لوبيا مكشوف
 2106 2666 16.22 6.25 1222 بازيالء 

 1621 0266 5.62 6.52 226 فول اخضر 
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 6 0566 6.66 6 6 حمص اخضر 
 0250 1506 10.50 1.17 1567 بصل اخضر 

 5657 0666 06.05 1.2 1252 سبانخ 
 0622 1266 11.02 1.0 707 سلق 
 1621 066 17.21 0.62 222 فجل 
 211 1166 2.02 0.50 227 لفت 

 11050 1066 27.12 0.22 2525 ملفوف 
 2252 1566 22.02 0.12 1722 زهرة 

 520 12666 6.05 6.5 06 بامية دفيئات 
 0106 12666 1.12 6.51 026 بامية مغطى 

 2202 2666 5.20 6.55 1112 بامية مكشوف 
 222 0275 1.20 2.27 20 فقوس دفيئات

 272 1070 0.22 2.62 007 فقوس مكشوف
 2272 1266 00.26 0.10 1026 جزر 

 1565 1266 2.67 1.12 526 بقدونس 
 200 266 16.76 0 222 ذرة مغطى 

 5022 766 00.72 0.22 0206 ذرة مكشوف 
 1671 1566 7.02 0.77 070 قرع 

 6 1256 6.66 6 6 يقطين 
 22 2766 6.02 0.2 16 قلقاس 

 11215 5666 02.72 2 222.2 توت أرضي 
 6 6 6.66 6 6 أخرى 

 515205   0222.70   27271 اإلجمالي
 .92+91ص  ، غزة ، بدون تاريخ ،9132-9131ومساحات االراضي الزراعية لعامي وزارة الزراعة، كراس اإلنتاج الزراعي : المصدر

 .6102/  6102تبين للباحث أن الجهاز المركزي لالحصاء لم يصدر أي بيانات عن عامي : مالحظة
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المساحة واإلنتاجية واإلنتاج وقمية اإلنتاج للمحاصيل الحقلية المرزوعة في : (22)رقم  جدول
  0612 – 0615باألسعار الثابتة للموسم الزراعي محافظات غزة 

المساحة  المحصول 
 دونمبال

 اإلنتاجية 
 طن/ دونم 

اإلنتاج 
 طن بال

سعر الطن 
 شيكل بال

قيمة اإلنتاج 
 لف شيكلباأل 

 2399 3211 1123 1.39 91311 قمح 
 1312 211 .291 1.92 1 تبن قمح 

 9192 3211 3223 1.32 31121 شعير 
 3222 211 9929 1.99 1 تبين شعير 
 12221 3211 91.19 1.23 2299.2 بصل يابس 

 2199 2111 3912 3.92 211 ثوم 
 21921 3911 12991 9..9 32221 بطاطس 

 1291 3211 9121 9.11 3911 بطاطا حلوة 
 192 2111 22 1.12 391 حمص جاف 

 22 211 .39 1.91 1 تبن حمص 
 1. 9111 9 .1.1 332 عدس 

 31 3311 39 1.12 1 تبن عدس 
 13.1 11. 1922 2.29 232 برسيم 

 129 3111 129 1.29 221 بيقيا 
 1 12111 1 1.11 1 فستق 
 1 91111 1 1.11 1 سمسم 
 11 1111 . 1.32 21 ترمس 
 1.. 3111 1.. 1.11 991 (قصب سكر)أخرى 

 101522 - 20577 - 22762.2 اإلجمالي
 .00ص  ، غزة ، بدون تاريخ ،9132-9131الزراعة، كراس اإلنتاج الزراعي ومساحات االراضي الزراعية لعامي وزارة : المصدر
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 في المزروعة الفاكهة لمحاصيل اإلنتاج وقيمة واإلنتاج واإلنتاجية المساحة: (56) رقم جدول
  0612 – 0615 الزراعي للموسم الثابتة باألسعار غزة محافظات

 المحصول 
اإلنتاجية  المساحة دونم

 طن بال
اإلنتاج 

 طن بال
سعر الطن 

 شيكل بال
قيمة اإلنتاج 

 اإلجمالي  غير مثمر  مثمر  لف شكيلباأل 
 22.12 2111 31123 1.22 121.1 31391 91921 زيتون 

 33221 9111 2222 9.12 1391 111 9291 جوافة
 9291 3211 2121 3.39 9122 12.1 2222 بلح 
 111. 11.. 931 3.92 .311 9.1 292 لوز 

 39212 11.. 2221 3.12 2121 999 1312 عنب بذري 
 1221 1111 3322 3.92 3.22 921 932 عنب ال بذري

 1921 1111 3191 3.29 3991 1.1 11. تين 
 1222 1211 .311 3.23 3111 129 299 خوخ 

 3222 1211 219 3.12 .22 939 112 مشمش 
 9292 1211 223 .9.1 231 311 121 تفاح 
 39. 3211 219 3.13 .21 321 1.2 رمان

 911 1111 111 3.21 122 321 392 مانجا 
 121 1111 322 .3.1 921 319 312 برقوق 

 3192 9111 221 9.91 122 312 999 صبر 
 219 1911 911 3.21 929 312 332 أخرى 

 120776  22252 6 00622 01126 56212 اإلجمالي
 92+92ص  ، غزة ، بدون تاريخ ،9132-9131وزارة الزراعة، كراس اإلنتاج الزراعي ومساحات االراضي الزراعية لعامي : المصدر

 تحسب اإلنتاجية في اللوز على أساس الثمرة الجافة  : مالحظة  
 .تم تحويل مساحات الصبر بالدونم *  
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 في المزروعة الحمضيات لمحاصيل اإلنتاج وقيمة واإلنتاج واإلنتاجية المساحة: (51) رقم جدول
  0612 – 0615 الزراعي للموسم الثابتة باألسعار غزة محافظات

 المحصول 
اإلنتاجية  دونم بالالمساحة 

 طنبال
اإلنتاج 

 طن بال
سعر الطن 

 شيكل بال
 قيمة اإلنتاج 

لف باأل 
 شيكل  

غير  مثمر 
 اإلجمالي مثمر 

 0222 266 2275 0.6 0021 521 1266 فلنسيا 
 1201 1266 1015 0.7 751 027 555 شموطي 

 12722 1266 2126 2.2 2221 2160 0202 ليمون
 520 1666 520 0.1 225 172 012 جريب فروت
 7557 0026 0216 2.1 0052 1222 215 أبو صرة 

 1052 2066 226 1.0 506 176 026 كلمنتينا
 15700 2200 5272.0 1.7 5252 0627 0262 مخال 

 526 0666 052 0.7 172 22 20 فنساوي 
 112 1266 72.2 0.2 166 00 25 بوملي
 1656 1266 022 0.6 722 556 222 أخرى 

 52220  0260.2  17051 2065 2527 اإلجمالي 
 .07ص  بدون تاريخ ،، غزة ، 9132-9131وزارة الزراعة، كراس اإلنتاج الزراعي ومساحات االراضي الزراعية لعامي : المصدر

 غزة محافظات في المزروعة رهو للز  اإلنتاج وقيمة واإلنتاج واإلنتاجية المساحة: (50) رقم جدول
  0612- 0615 الزراعي للموسم الثابتة باألسعار

المساحة  المحصول 
 دونم

اإلنتاجية 
 باأللف زهرة

اإلنتاج باأللف 
 زهرة

سعر الزهرة 
 شيكل 

قيمة اإلنتاجية 
 ألف شيكل

 266 6.2 066 166 0 قرنفل أمريكي 
 6 6.5  6 6 زهور 

 266  066  0 اإلجمالي 
 ..9ص  ،بدون تاريخ  ،غزة ،  9132-9131كراس اإلنتاج الزراعي ومساحات االراضي الزراعية لعامي ، وزارة الزراعة: المصدر

 في المزروعة والعطرية الطبية للنباتات اإلنتاج وقيمة واإلنتاج واإلنتاجية المساحة: (52)رقم  جدول
  0612 – 0615 الزراعي للموسم الثابتة باألسعار غزة محافظات

المساحة  المحصول 
 دونم

اإلنتاجية 
 طن

سعر الطن  اإلنتاج طن
 شيكل 

قيمة اإلنتاج 
 ألف شيكل

 132 32111 91.1 3.32 93 ميرمية
 91 1111 13.9 1..1 19 ريحان + نعناع 

 .92 3.111 31.12 1.12 19 زعتر 
 311 3.111 ..2 1.91 91 بابونج

+ كزبرة + عين جرادة )أخرى 
 999 (توم للتصدير + بصل 

1.39 921.1 32111 1192 

 2200  256.0  220 اإلجمالي
 ..9ص  ، غزة ، بدون تاريخ ،9132-9131وزارة الزراعة، كراس اإلنتاج الزراعي ومساحات االراضي الزراعية لعامي : المصدر
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 : الثروة الحيوانية  –( 2)
 الدخل من عالية نسبة نشاطال هذا ويشكلّ  القومي للدخل األساسية الركائز من الحيوانية الثروة تعتبر

 مجال في العمل يعد ولم سلبياً  عليه أثرت وصعوبات مشاكل هناك أن إال ،األراضي الفلسطينية في العام
 الثروة مربي من المئات دفع ما، مالمحافظات مختلف في للمزارعين بالنسبة مجدياً  الحيوانية الثروة

 الحيوانية الثروة أهمية رغم وذلك ،اقتصادياً  مجدية أخرى مجاالت في للعمل والتوجه تركهاإلى  الحيوانية
 توفير مثل اإلنسان لتنمية الهامة الغذائية المواد توفير يتم حيث للسكان، الغذائي األمن توفير ناحية من

 .مجتمع أي لدى الغذائية المواد أهم من يعتبر والذي والبيض ومشتقاتها واأللبان أنواعها بشتى اللحوم
 

 :الدواجن إنتاجمؤشرات   -
 نسبة الدواجنإنتاج شكّل حصة ، حيث االقتصاد الفلسطيني فيحيوًيا دورًا إنتاج الدواجن يحتل 

الدجاج الالحم في ويقدر قيمة انتاج . من اإلنتاج الزراعي% 32 ونسبة من إنتاج الثروة الحيوانية،% 21
ندالع انتفاضة إقبل مليون دوالر  11مقارنة مع أكثر من سنويًا،  دوالر مليون 91فلسطين حوالي 

تراجع الطلب على الدواجن نظرًا لصعوبة األوضاع ذلك إلى ويرجع  وقبل حصار قطاع غزة، األقصى
األمر الذي أدى إلى  ،.391األراضي المحتلة عام سماح بدخول المنتجات إلى عدم الالمعيشية، إضافة ل
 .تناقص عدد المربين
، حيث بلغ 9132 – 9112أن إنتاج الدجاج الالحم متذبذب خالل الفترة ( 11)يوضح الجدول 

وهو  9131/9132خالل العام الزراعي دجاجة مليون  .3قطاع غزة في المنتج الدجاج الالحم  إجمالي
؛ أما عدد الدجاج البياض 9131مليون دجاجة عام  99فمثاًل بلغ  9131-9131أقل من األعوام من 

 .بيضة 911إنتاج البيض  ؛ فيما بلغألف دجاجة وهو أعلى من السنوات السابقة 911 بلغ
 0612 -0660لفترة ل غزة قطاع في المنتج البيض وعدد والبياض الالحم الدجاج عدد:  (55) رقم جدول

 (بالمليون)البيض   (باأللف)بياض دجاج   (باأللف)الحم دجاج  السنة
0662-0660 100206 10222 202 
0660-0667 160500 262 125 
0667-0662 100766 766 102 
0662-0662 20500 222 125 
0662-0616 000625 725 122 
0616-0611 000276 067 152 
0611-0610 120221 015 122 
0610-0612 060210 020 156 
0612-0615 120666 762 112 
0615-0612 120666 266 052 

 .15ص ، غزة ، بدون تاريخ ،9132-9131وزارة الزراعة، كراس اإلنتاج الزراعي ومساحات االراضي الزراعية لعامي  :المصدر
 



21 

 

 

 :معدالت استهالك الدجاج الالحم -
 في الضفة الغربية دجاجة سنوياً  32الدجاج الالحم تشير التقديرات إلى أن معدل استهالك الفرد من 

مليون دجاجة؛ وفي  311-92وعليه يكون استهالك الضفة الغربية من الدجاج الالحم سنويًا ما بين 
خالل العام  مليون دجاجة سنوياً  91 حوالي استهالك قطاع غزةوبالتالي دجاجة سنويًا؛  39قطاع غزة 

أكثر ما يشير إلى ضرورة رفع اإلنتاج م؛ %31أن نسبة الوفيات في مزارع الالحم بلغت ب ؛ علماً .913
 .مليون صوص في قطاع غزة 99حوالي مليون صوص الحم سنويًا في الضفة الغربية؛ و  21من 

يحتل الدجاج مكان الصدارة بين جميع أصناف الدواجن؛ لقدرته على تحويل غذائه إلى بروتين و 
، خاصة للشرائح الفقيرة التي تشكل النسبة األعلى من السكان في الضفة غذائية عاليةقيمة  يحيواني ذ

 .الغربية وقطاع غزة
 :الضفة الغربية وقطاع غزة ، نذكر منهاالمشكالت التي تواجه قطاع الدواجن في وهناك أيضًا عدد من 

االحتالل في أسعار عدم وجود قنوات تسويق بأسعار مشجعة، وضعف التخطيط والتوجيه؛ وتحكم 
األعالف وأنواع وسالالت الكتاكيت وأسعار اللحوم، واإلنتاج الهائل للدجاج الالحم والبيض في 
المستوطنات؛ ونقص الخبرة التي ينبغي أن تتوفر في المزارع، وشح اإلمكانيات، وصغر أحجام رؤوس 

ماد معظم مازارع تربية الدجاج الالحم األموال؛ وبدائية تصميم معظم المسااكن المستخدمة في التربية؛ واعت
على النظام المفتوح، وافتقارها ألسس سليمة من حيث التصميم والباناء، وعدم مراعاة وجود فتحات التهوية 

 .  الضرورية في مبانيها؛ ما يتسبب في حدوث الكثير من األمراض
 : إحصاءات الثروة الحيوانية -

 222,92يازة، منها ح 196322 الحيوانية والمختلطة في فلسطين بلغن النتائج أن عدد الحيازات تبي  
، %91.9حيازة  في قطاع غزة، أي ما نسبته  213,2و، %..29حيازة في الضفة الغربية أي ما نسبته 

 .(7) 9131 /9139وذلك خالل العام الزراعي 
 با ًا، ولحوم األغنام تقدرطنًا سنوي 16191حوالي األراضي الفلسطينية بإنتاج لحوم األبقار في يقدر 
حوالي  الضفة الغربية وقطاع غزةطن سنويًا، فيما تنتج  6112. با طنًا سنويًا ولحوم الماعز 316111
 .(8)سنوياً  من األلبانطنًا  .39119

رأس في الضفة  25,612رأسًا، منها  1169.1بلغ عدد األبقار التي تم تربيتها في فلسطين  :األبقار. أ
، أبقار هولندي% 2..2و، منها إناث% 22.1حوالي ، رأس في قطاع غزة8,368 الغربية و

فتشكل  إنتاج الحليببهدف  أما نسبة األبقار التي يتم تربيتها .عمرها أكثر من سنتين% 29.9و

                                                           
 . 91 – 91،  ص  9131ابريل /فلسطين، نيسان -، رام اهلل 9131ح الثروة الحيوانية ، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، مس 7
 .91 – 91المرجع  السابق، ص  8
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أما على مستوى المحافظة فقد ، األراضي الفلسطينيةمن إجمالي عدد األبقار في % 22.1نسبة 
 .من إجمالي عدد األبقار% 32.2لتربية األبقار هي محافظة جنين بنسبة كانت أعلى محافظة 

، 13/31/9131في  رأس 2,058األراضي الفلسطينية بلغ عدد الجمال التي تم تربيتها في  :الجمال. ب
، منها إناث% 1.2.حوالي . رأس في قطاع غزة 19.و، رأس في الضفة الغربية 1,226منها 

 .من إجمالي عدد الجمال% 23.9تربيتها ألغراض إنتاج الحليب  أما نسبة الجمال التي يتم
رأس، منها  2116.91 األراضي الفلسطينيةبلغ عدد رؤوس الضأن التي تم تربيتها في  :الضأن. ج

، منها إناث% 1.9.حوالي . رأس في قطاع غزة 60,562رأس في الضفة الغربية و 2216119
وبلغت نسبة الضأن التي يتم تربيتها  .ثرعمرها سنة فأك% 21.3و، ضأن عساف% 47.3و

% 22.9إنتاج الحليب بهدف نسبة الضأن التي يتم تربيتها وتشكل ، %29.9بطريقة شبه مكثفة 
 .من إجمالي عدد الضأن 

 .من إجمالي عدد الضأن% 92.9محافظة الخليل أعلى محافظة لتربية الضأن بنسبة  وتعتبر
رأس، منها  9326112 األراضي الفلسطينيةبلغ عدد رؤوس الماعز التي تم تربيتها في  :الماعز. د

، منها إناث% 1.حوالي . رأس في قطاع غزة .31619رأس في الضفة الغربية و 9116912
بلغت نسبة ، 13/31/9131عمرها سنة فأكثر كما في % 21.9و، ماعز بلدي% 9.3.و

أما نسبة الماعز التي يتم تربيتها ألغراض ، %3.مكثفة الماعز التي يتم تربيتها بطريقة شبه 
محافظة الخليل أعلى محافظة لتربية  وتعتبر .وذلك من إجمالي عدد الماعز% 1.إنتاج الحليب 

 .ماعزمن إجمالي عدد ال% 93بنسبة  ماعزال
، الغربيةفي الضفة % 84.8تتوزع بنسبة. خلية 46,226بلغ عدد خاليا النحل في فلسطين : النحل *

 ، مقابل%94.3خاليا بنسبة  43,604وبلغ عدد خاليا النحل الحديثة ، في قطاع غزة% 15.2و
 .من إجمالي خاليا النحل% ..19خاليا تقليدية، وشكلت ساللة النحل اإليطالي % 5.7

، ألف طير 258.9 األراضي الفلسطينيةبلغ عدد الدجاج المنزلي الذي تم تربيته في : الدواجن المنزلية *
آالف طير،  2غ فقد بل( الديك الرومي)ألف طير، أما الحبش المنزلي  285.6وبلغ عدد الحمام 
وبلغ عدد الدواجن ، يرط 9111ر ألف أرنب، فيما بلغ عدد طيور الف 29.1وبلغ عدد األرانب 

 .ألف 29.7األخرى 
ازات الحيوانية والمختلطة في بلغ عدد الخيول المرباة في الحي: ( حيوانات العمل)حيوانات أخرى  *

 .رأس 11,362رأس، فيما بلغ عدد الحمير  485رأس، وعدد البغال  3,814 األراضي الفلسطينية
 الذبائح  *
 رأس 440 األراضي الفلسطينيةبلغ عدد ذبائح األبقار في الحيازات الحيوانية والمختلطة في  :األبقار. أ

وبلغ معدل وزن الرأس ، في قطاع غزةمنها % 69.5 نسبة، 9139/9131خالل العام الزراعي 
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  3.1أما قيمة ذبائح األبقار فبلغت، كغم 202بينما بلغ معدل صافي الذبيحة ، كغم 358الحي 
 .لكماليين شي

 34,772 األراضي الفلسطينيةبلغ عدد ذبائح الضأن في الحيازات الحيوانية والمختلطة في  :الضأن. ب
وبلغ معدل وزن  ،في الضفة الغربيةمنها % 93.8 نسبة ،9139/9131خالل العام الزراعي  رأس

أما قيمة ذبائح الضأن فبلغت ، كغم 28بينما بلغ معدل صافي الذبيحة ، كغم 55الرأس الحي 
 .لكمليون شي 51.9

 10,643 األراضي الفلسطينيةبلغ عدد ذبائح الماعز في الحيازات الحيوانية والمختلطة في  :الماعز. ج
وبلغ معدل وزن ، في الضفة الغربيةمنها % 98 نسبة ،9139/9131خالل العام الزراعي  رأس

أما قيمة ذبائح الماعز فبلغت ، كغم 21بينما بلغ معدل صافي الذبيحة ، كغم 41الرأس الحي 
 .لكمليون شي 12.5

 العمالة الزراعية  *
خالل العام  األراضي الفلسطينيةبلغ عدد العاملين بأجر في الحيازات الحيوانية والمختلطة في 

في قطاع % 25و، في الضفة الغربية% 75منهم ، عامل 8,628حوالي  9139/9131الزراعي 
األراضي أما عدد العاملين من أفراد األسرة بدون أجر في الحيازات الحيوانية والمختلطة في  .غزة

 .في قطاع غزة% 16.7و ،في الضفة الغربية% 83.3منهم ، عامل 82,765فقد بلغ  الفلسطينية
، ل للعمال الدائمينكشي 65فقد بلغ معدل األجر اليومي للذكور  وبالنسبة لمستوى األجور،

ل للعامالت كشي 53و، ل للعامالت الدائماتكشي 37إلناث أما ا، ل للعمال المؤقتينكيش 21و
 .المؤقتات

 اآلالت والمعدات الزراعية  *
 المملوكة والمستخدمة في الحيازات الحيوانية والمختلطة فيبلغ عدد اآلالت والمعدات الزراعية 

آله في  19,100منها ، 9139/9131آلة خالل العام الزراعي  24,490األراضي الفلسطينية 
 . خضاضة 6,786و، تنك ماء 7,993وعلى مستوى نوع اآللة فقد كان هناك ، الضفة الغربية

 المباني الزراعية  *
ألغراض  األراضي الفلسطينيةمة في الحيازات الحيوانية والمختلطة في بلغ عدد المباني المستخد

حيث بلغ متوسط مساحة حظائر ، حظائر أغنام% 43.5منها ، مبنى 71,871اإلنتاج الحيواني 
 . 9م 94األغنام حوالي 

 قيمة اإلنتاج الحيواني  *
إجمالي قيمة إنتاج األبقار في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل العام الزراعي  بلغ: األبقار. أ

في قطاع % 18و، في الضفة الغربية% 82منها ، لكشي يونمل 208.7حوالي  9139/9131
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تليها قيمة إنتاج المواليد بنسبة ، %87.7بالنسبة لنوع المنتج فقد شكلت قيمة إنتاج الحليب .  غزة
 .الي قيمة إنتاج األبقار وذلك من إجم% 10.7

تشير النتائج إلى أن إجمالي قيمة إنتاج الجمال في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل العام  :الجمال. ب
 ،في الضفة الغربية% 82.4منها ، لكمليون شي 15.9حوالي  9139/9131الزراعي 

تليها ، %87.7 بالنسبة لنوع المنتج فقد شكلت قيمة إنتاج الحليبو . في قطاع غزة% 17.6و
 .وذلك من إجمالي قيمة إنتاج الجمال% 11.3قيمة إنتاج المواليد بنسبة 

تشير النتائج إلى أن إجمالي قيمة إنتاج الضأن في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل العام  :الضأن. ج
، في الضفة الغربية% 95.7منها ، لكيليون شم 509.7حوالي  9139/9131الزراعي 

تليها قيمة ، %51.9بالنسبة لنوع المنتج فقد شكلت قيمة إنتاج الحليب و . في قطاع غزة% 4.3و
 .وذلك من إجمالي قيمة إنتاج الضأن% 44.3إنتاج المواليد بنسبة 

تشير النتائج إلى أن إجمالي قيمة إنتاج الماعز في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل العام  :الماعز. د
، في الضفة الغربية% 98.0منها ، لكمليون شي 169.7لي حوا 9139/9131الزراعي 

تليها قيمة ، %63.7بالنسبة لنوع المنتج فقد شكلت قيمة إنتاج الحليب و . في قطاع غزة% 2.0و
 .إجمالي قيمة إنتاج الماعزمن % 32.7إنتاج المواليد بنسبة 

حوالي  9139/9131زراعي بلغ إجمالي قيمة إنتاج الدواجن في فلسطين خالل العام ال :الدواجن. ه
أما . في قطاع غزة% ..99و، في الضفة الغربية% 21.9منها ، لكمليون شي 1,115.5

يلها قيمة إنتاج بيض التفقيس بنسبة ، %23بالنسبة لنوع المنتج فقد شكلت قيمة إنتاج الطيور 
 .من قيمة إنتاج الدواجن% 31.1

بلغ إجمالي قيمة إنتاج النحل في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل العام الزراعي  :خاليا النحل. و
في قطاع % 39و، في الضفة الغربية% 61منها ، مليون شيقل 116.8حوالي  9139/9131
قيمة إنتاج  ثم، منها %93.2 نسبة أما بالنسبة لنوع المنتج فقد شكل قيمة إنتاج العسل. غزة

 .9139/9131من قيمة إنتاج النحل خالل العام الزراعي  وذلك% 5.8الطرود بنسبة 
  0612 – 0660 لفترةل غزة قطاع في الحليب إنتاج:  (52)رقم  جدول

 السنة 
 غزة

 ماعز أغنام  أبقار 
0662-0660 120675 50622 202 
0660-0667 120526 50622 10620 
0667-0662 120262 20521 252 
0662-0662 120066 50066 066 
0662-0616 100566 00722 071 
0616-0611 060566 20566 10066 
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0611-0610 100766 20166 10166 
0610-0612 120566 20566 10666 
0612-0615 120266 00266 266 
0615-0612 120266 20066 10166 

 .32ص ، غزة ، بدون تاريخ ،9132-9131لعامي  وزارة الزراعة، كراس اإلنتاج الزراعي ومساحات االراضي الزراعية: المصدر       

-0615 للموسم الثابتة باألسعار غزة قطاع محافظات في الحيوانية الثروة جانتإ قيمة: (50)رقم  جدول
0612  

سعر الوحدة  طن/ الكمية  الوحدة نوع اإلنتاج
 باأللف شيكل 

قيمة اإلنتاج باأللف 
 شيكل

 926123 36211 32.1 مليون لتر  حليب أبقار 
 396191 26111 1.9 مليون لتر حليب أغنام
 262.1 26111 3.3 مليون لتر حليب ماعز

 236912 96211 39.2 مليون لتر إجمالي الحليب
 236211 91 16222 طن لحم بقر وعجل

 216132 92 96312.2 طن لحم ضان 
 316191 92 132.2 طن لحم ماعز
 961.1 99 91.2 طن لحم جمال

 9916211 31 116211 طن لحم دجاج 
 26111 33 221 طن لحم حبش
 1 31 1.1 طن لحم بط 

 1126191  1261.2 طن إجمالي اللحوم

 بيض مائدة
مليون 
 بيضة

911 122 936121 

 2770220 الحيوانية الثروة إنتاج قيمة إجمالي
 ..9ص ، غزة ، بدون تاريخ ،9132-9131لعامي وزارة الزراعة، كراس اإلنتاج الزراعي ومساحات االراضي الزراعية : المصدر

 تم حساب كمية اللحوم المنتجة على أساس الوزن الحي: مالحظة 

 
-9131للموسم الزراعي  مليون شيكل .22بلغت قيمة اإلنتاج الحيواني ( 12)ووفقًا للجدول رقم 

إلى ارتفاع أسعار اللحوم  ارتفاع قيمتهامن قيمة اإلنتاج الزراعي ويرجع % 19.9وهي تشكل  9132
غالق المعابر  . خالل الفترة السابقة، بسبب ارتفاع أسعار مدخالت اإلنتاج وا 
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-0615 الزراعي للموسم غزة قطاع محافظات في الحيوانية الثروة عدادأ: (57)رقم  جدول
0612 

 من إجمالي القطيع% النسبة  القطيع  النوع
 2 00220 أبقار 

 2 70126 عجول 
 1 10622 عجالت
 6 6 ثيران 
 71 250666 اغنام 
 15 160266 ماعز 
 1 272 جمال 

 166 720270 اإلجمالي
 .99ص ، غزة ، بدون تاريخ ،9132-9131وزارة الزراعة، كراس اإلنتاج الزراعي ومساحات االراضي الزراعية لعامي : المصدر

 
 :قيمة مستلزمات اإلنتاج الحيواني  -

األراضي  مستلزمات اإلنتاج الحيواني في الحيازات الحيوانية والمختلطة فيبلغ إجمالي قيمة 
ي ف% 9.2. منها، لكليون شيم 96291.2 حوالي 9139/9131الل العام الزراعي الفلسطينية خ
من إجمالي قيمة % 12.3 ةاألعالف المركزة نسب وتشكل تكلفة. ي قطاع غزةف% 32.1و، الضفة الغربية

من إجمالي قيمة مستلزمات اإلنتاج % 9يليها التبن والقش بنسبة ، لحيوانيمستلزمات اإلنتاج ا
 ليتقلو على المزارعين  اإلنتاج ارتفاع تكاليف المستوردة علىارتفاع أسعار األعالف وينعكس  .(9)الحيواني
 .ربحيتهم
التعسفية من خالل  االحتالل ممارسات: الحيوانية الثروة قطاع منها يعاني التي لمشاكلمن أهم او 

 األراضي ومصادرة الخارجي، العالم عن والمدن المواطنين وعزل المعابر على السيطرةاالغالقات و 
 والعمل المراعي مساحة تقليصإلى  ىأد مما المياه، مصادر على واالستيالء المستوطنات وبناء والمراعي

 والحليب باللحوم غراقهإب المحلي السوق استقرار عدماألخرى  المشاكل منو  .التحتية البنية تدمير على
إلى  األسعار، استقرار عدم على بدورها تعمل والتي اإلسرائيلي السوق من المستوردة األلبان ومشتقات
 دارةاإل غياب بسبب والطلب للعرض المستمر االخاللإلى  يؤدي مما المحلي ضعف الطلب جانب

  ،والتخطيط
 التحتية بالبنى تتعلق التي المشاكل حلّ  في الفلسطينية السلطة قصورإلى  أشير الجانب، هذا وفي
 ةمجهز  ةمركزي اتمختبر  توفر عدم مثل غزة وقطاع الغربية الضفة في الحيوانية الثروة لقطاع المساندة

                                                           
 .11، مرجع  سابق ذكره، ص 9131الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، مسح الثروة الحيوانية لعام  9
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 خاصة أبحاث مراكز توفر وعدم الحيوانية للثروة الصحية المشاكل متابعة جلأ من الالزمة باألجهزة
 .الحيوانية الثروة لتطوير

 محافظات في التالية المواسم حسب الثابتة باألسعار النحل عسل إنتاج قيمة: (52)رقم  جدول
 غزة

 عدد الخاليا  الموسم
متوسط إنتاج 

 كجم –الخلية 
جملة اإلنتاج 

 بالطن
 سعر الطن . م

 باأللف شيكل
 قيمة اإلنتاج
 باأللف شيكل

0615/0612 17666 2.2 162.212 06 0122 
0612/0615 2252 0 222.002 06 2225 
0610/0612 06560 11 017.020 26 16225 
0611/0610 06560 11 017.020 26 16225 
0616/0611 15662 7 160.2022 26 2112 

 .99ص  ، غزة ، بدون تاريخ ،9132-9131وزارة الزراعة، كراس اإلنتاج الزراعي ومساحات االراضي الزراعية لعامي : المصدر
 

 : الزراعي القطاع وتطوير تنمية تواجه التي والعقبات المشاكل أهم - 
عاقة والتجريف االلتفافية الطرق وشق والحصار غالقاتواإل األراضي مصادرة -أ   التسويق وا 

 ومحطات وعيون آبار من الزراعية التحتية البنية وتدمير المياه، مصادرو  المباشر، واالعتداء
 .الصهيوني العدو قبل من  زراعية وطرق أبحاث

 هذا وفي الزراعية، والتشريعات القوانين تطوير وعدم الزراعي، للقطاع التنموي التخطيط غياب -ب 
قرار مناقشة ضرورةِ  على نؤكدُ  فإننا السياق رساء تحديد بهدف"  الزراعي القانون مشروع" وا   وا 

 . الزراعي القطاع أهمية مع تتناسب فلسطينية زراعية استراتيجية
 الفقراء، للمزارعين والتسهيالت الدعم تقديم في والبنوك الزراعي، اإلقراض مؤسسات دور ضعف -ج 

 محاصيلهم، حساب على لالستدانة يضطرون حين االستغالل أساليب ألبشع يتعرضون الذين
 . المحلية البنوك من رةميسّ  قروض على الحصول إمكانية لعدم والطفيليين، التجار من

 الحديثة المعدات توفر عدم تشمل التي التحتية بنيته وضعف الزراعي، التسويق قطاع (10)فتخل   -د 
 من المتنفذين وتحكم والتغليف، والتعبئة التدريج وحدات مثل المحصول، جني بعد لما الالزمة
 اإلنتاج أسعار تحديد في - المصدرين كبار من أيضا هم الذين - المعدات هذه أصحاب

                                                           
هو نتاج اقتصادي اجتماعي معقد لتطور خاص ارتبط وثيق " توماس سنتش قدم بحثا مستفيضا يحلل فيه وينقد نظريات التخلف الغربية، فقدم استنتاجه عن التخلف في تعريفة بأنه   10

 ."جياالرتباط بتطور االقتصاد الرأسمالي العالمي ككل والذي تحدد أساسا من قبل هذا األخير، أي العامل الخار 
إلنتاج وتشوه في االقتصاد، من خالل ويستطرد سنتش في تحليل بنية االقتصاد في الدول المتخلفة باعتبارها ناتجة عن التبعية للرأسمالية على أنها بنية يسودها تفكك أنماط ا   

بطيء ترافقه بنية اجتماعية مشوهة تعمل على استدامة التخلف، مع نظام  ازدواجية في النظام بين قطاع حديث معد للتصدير وقطاع تقليدي متعايش معه، ومعدل تراكم رأسمالي
 .سياسي تولد عن هذا التخلف وأمين له

لنمط هو بنية متكاملة ناتجة يتفق مع سنتش في تحليل التخلف وآلياته الداخلية كل من مهدي عامل من خالل مفهومه عن نمط اإلنتاج الكولونيالي، والذي اعتبر أن هذا ا   
والمحيط، وكل من اندريه جندر فرانك وبول باران وايف الكوست  عن العالقة التابعة للنظام الرأسمالي العالمي وفي خدمته، كما يتفق مع ذلك سمير أمين من خالل نظرية المركز

لبلدان وان الفكاك من التخلف هو بقطع من أمريكا الالتينية، والذين يعتبرون أن التخلف نتيجة لعملية قطع التطور الداخلي من خالل االستعمار والعدوان االستعماري على هذه ا
 .وكسر حلقة التبعيةالعالقة مع السوق الرأسمالية العالمية 
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 على والحصول المتابعة من الفالح نيمكّ  الذي فيها التسويقي الجهاز وغياب الفالحين، لصغار
 العدو من المتعمدة واإلدارية األمنية واإلجراءات المعابر تعقيدات عدا ذلك كل المعلومات،
 .اإلسرائيلي

 ضعفإلى  يؤدي الذي الملكية بتفتت ترتبط اجتماعي/  اقتصادي طابع ذات مشاكل هناك -ه 
 العديد وترك الزراعة، من العائد وتدني اإليراد لقلة نظراً  اإلهمال، وأحيانا بل واإلنتاجية، اإلنتاج

لى أخرى، بديلة فرص أو أعمال عن بحثاً  القرية في عملهم الصغار الفالحين من  ذلك جانب وا 
 برامجها فعالية وعدم الفقراء، الفالحين مع تعاملها في الحكومية غير المنظمات وفوقية ضعف
 المرتبطة الفالحين قضايا جوهر عن بعيدا الشكلية القضايا وفي والبحثي غاثياإل الطابع ذات

 .اإلنتاجية والعملية باألرض
 لبعض منها جزء في المملوكة المروية الزراعة لصالح التحتية للبنية الجانب األحادي التطور    -و 

 الزراعة ألراضي الكامل شبه اإلهمال مقابل السلطة، في المصالح وأصحاب المالك كبار
 . البعلية

 القطاع هذا في والعشوائية التخبط وسيادة والمستقبلية، اآلنية، الزراعية التنموية السياسة غياب -ز 
 يتفرع أو به يرتبط ما وكل المياه لموضوع المفصلة الجدية الدراسات غياب جانبإلى  الهام،
  .وعلمية شاملة بصورة عنه

 من جدي شكل أي وغياب الزراعة، في العام القطاع أو الحكومية االستثمارات دور غياب -ح 
 مدروسة، برامج عبر تفعيله على نعمل أن يجب ما وهو الفالحين، بين التعاوني العمل أشكال

 وتوفير المانحين، مساعدات ومن السلطة ميزانية من الزراعي القطاع حصة بزيادة والمطالبة
 الهيئات مع التنسيقإلى  الهادفة الزراعية السياسات ووضع للمزارعين، الميسرة القروض

 و التسويقية السياسات في والتعاون الزراعي النمط خطط إلعداد العربية الزراعية والمؤسسات
 عنصر ارتفاع بسبب الزراعي القطاع في االستثمار ضعفيعود ، هذا و المعلومات تبادل

 .المخاطرة
 (.المياه – األرض) المتاحة الطبيعية الموارد قلة -ط 
 من الزراعية األراضي تحمي التي التشريعات تفعيل وعدم وتفتتها الزراعية الملكيات حجم صغر -ي 

 .أخرى استخداماتإلى  تحويلها
 .إنتاجي تنوع ذات نموذجية كبيرة زراعية مشاريع قيام عدم -ك 
بإنشاء إطار تمثيلي وطني للمزارعين  NGO'sعدم اهتمام المنظمات غير الحكومية  -ل 

 .الفلسطينيين
 وحدة إنتاجية ضعف عليه ترتب مما اإلنتاجية العملية في الحديثة التكنولوجيا استخدام ضعف   -م 

 .المساحة



29 

 

 أداء على قدرتها عدم وبالتالي المختلفة ودوائرها الزراعة لوزارة المالية اإلمكانيات ضعف  -ن 
 الثروة وتطوير التكنولوجيا ونقل العلمي والبحث والوقاية اإلرشاد مجاالت في وخاصة دورها،
 . األخرى الحيوية األنشطة من وغيرها والتسويق السمكية

 الزيادة على المترتبة المتزايدة االحتياجات تلبية على الخضار إنتاج في السنوي النمو قدرة عدم -س 
 .واالحتياجات اإلنتاج بين الفجوة في االتساع تزايد يترتب مما السكانية

 المياه لهذه التغذية معدل مع يتناسب بشكل الجوفية المياه واستنزاف الري مياه ملوحة ارتفاع -ع 
 بإنشاء البدء يستدعي ما الزراعية، األراضي وصالحية اإلنتاجية على سيؤثر الذي األمر

 .  الزراعية لالحتياجات المكررة المياه واستخدام العادمة المياه عالج محطات
 لألسواق الموجهة وخاصة الزراعية المحاصيل لبعض الحصاد بعد مرتفع فاقد نسبة هناك -ف 

 .المناسبة والتعبئة الفرز أساليب تباعا عدم نتيجة المحلية
 .مباشرة غير بطريقة المستلزمات معظم استيراد على المترتبة اإلنتاج كلفة ارتفاع -ص 
 القطاع يشجع ال الذي األمر الزراعي، القطاع مع التأميني التعامل عن التأمين شركات إحجام -ق 

 (. الغربية الضفة أراضي في خاصة) الزراعي القطاع في االستثمار على الخاص
 حيث من سواء غزة، قطاع في الزراعي القطاع أصابت التي الخطيرة التراجع مؤشرات على بناءً 
 علينا يتوجب فإنه الزراعية، الرقعة وتفتيت تآكل حيث من أو المحلي، الناتج في مساهمته نسبة انخفاض
 :(11) التالية األسس تطبيق نحو التوجه
 لالسااتخدام خاضااعة مناااطق هااي( اإلساارائيلي العاادو منهااا انسااحب التااي) المواصااي منطقااة اعتبااار -3

 مااع الحااال هااو كمااا – فئويااة مشاااريع أليااة األراضااي هااذه اسااتغالل ومنااع فقااط والسااياحي الزراعااي
 الوحياد الجاوفي الخازان على تحتوي التي األراضي هذه بطبيعة اإلضرار شأنها من -حماس حركة

 واضااحة قاوانين وفااق التعاونياة المازارع إلقامااة التخطايط هناا ونقتاارح .غازة قطااع فااي للميااه الصاالح
 الماازارعين ماان واسااعاً  قطاعاااً  سااتخدم مااا بمثاال رئيسااة، بصااورة الفلسااطيني الااوطني االقتصاااد تخاادم

 . مسبقة خطط وفق الزراعية المنتوجات بتلك ارتباطا اقامتها يمكن التي الصناعية والمنشآت
 الزراعياااة غيااار أخااارى أغااراض ألياااة المواصاااي فااي الزراعياااة األراضاااي ماان جااازء أي اساااتخدام منااع -9

 احتياجاات مان جازء لتاوفير اساتراتيجياً  خيااراً  األراضاي هاذه واعتباار السااحل، منطقة في والسياحية
 العااام للقطاااع عائاادة األراضااي بهااذه الخاصااة الملكيااة تبقااى أن علااى القطاااع، الغااذائي داخاال األماان

 للقطااع والصاناعة والساياحة الزراعاة ألغاراض منهاا أجازاء تاأجير إمكانية مع( الفلسطينية السلطة)
 فإنااه غاازة، قطاااع داخاال التحتيااة البنيااة إعمااار إعااادة عمليااة إطااار والتعاااوني فااي والمخااتلط الخاااص
 تشااجيع وخاصااة المواصااي أراضااي داخاال الزراعيااة التحتيااة البنيااة أوضاااع بدراسااة االهتمااام يجااب
مااادادات الزراعياااة الااادفيئات واقاماااة  فاااي الالزماااة االحتياجاااات تطاااوير علاااى والعمااال وغيرهاااا الميااااه وا 

                                                           
 .وزارة االقتصاد الوطني، دراسة حول االكتفاء الذاتي من السلع األساسية في محافظات فلسطين  11
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 المحلااي السااوق حاجااة يضاامن بماا للمنتجااات الزراعااي الاانمط سياساات تطبيااق مااع الزراعااي المجاال
 . متوازيه بصورة الخارجإلى  والتصدير

 المنتجااات طبيعااة اسااتراتيجي، تشاامل تحديااد طااابع ذات زراعيااة خطااة لوضااع الزراعااة وزارة مطالبااة -3
 تااااوفير يخااادم بمااااا المواصاااي، أراضااااي داخااال زراعتهاااا يااااتم أن يجاااب التااااي األولوياااة ذات الزراعياااة

 مان التاي الزراعياة السالع وتوفير ناحية، من القطاع داخل للمواطن الضرورية الغذائية االحتياجات
 .لتطويرها يخطط والتي الزراعي التصنيع عمليات في استخدامها الممكن

الزيوت –البقوليات –األرز –السكر –القمح )ضرورة توفير مخزون استراتيجي من السلع األساسية  -4
وذلاااك لمواجهاااة أي حالااة طاااواريء، حياااث ال يوجاااد إنتاااج محلاااي مااان هاااذه السااالع ( النباتيااة والشااااي

الحتياجاات السانوية وهاي نسابة مان قيماة ا%( .)باستثناء القماح والاذي يمثال اإلنتااج المحلاي مناه 
 .ضئيلة جداً 

ضرورة تشجيع ودعم زراعاة الحمضايات والتاي تراجاع إنتاجهاا بصاورة مساتمرة علاى مادار السانوات  -5
ألااف  111ن فلسااطين كاناات تنااتج حااوالي أباا، علمااًا الماضااية وأصاابح ال يكفااي لالسااتهالك المحلااي

نتااج الحاالي مان الحمضايات ألاف طان، فاي حاين أن اإل 911طن سنويًا، وتصدر ما ال يقال عان 
 .ألف طن سنوياً  21ال يتجاوز 

السااالطة الفلساااطينية ، شااارط العمااال علاااى تفعيااال دور المصاااانع المنتجاااة للعصاااير فاااي محافظاااات  -2
( الضاافة الغربيااة)ضاارورة االهتمااام بإعااادة التخطاايط لزراعااة الحمضاايات فااي المحافظااات الشاامالية 

الحمضيات في قطااع غازة بصاورة حاادة ، حياث  خاصة مع انخفاض انتاج( قطاع غزة)والجنوبية 
نسبة  شكل  يغزة من الحمضيات  لم يعد يكفي لتغطية االحتياجات المحلية بعد أن كان انتاج قطاع

 .الزراعي في سبعينيات وثمانينات القرن الماضيمن إجمالي اإلنتاج % 22.2

خاااالل وضاااع الخطاااط التطويرياااة أن تقاااوم وزارة الزراعاااة الفلساااطينية بااادعم المااازارع الفلساااطيني مااان  -2
عادتاااه إلاااى ماااا كاااان علياااه نظااارًا  والتساااويقية المناسااابة للنهاااوض بالقطااااع الزراعاااي إلعاااادة تأهيلاااه وا 

 .ألهميته الكبيرة في االقتصاد الفلسطيني

التعااااون باااين القطااااع الزراعاااي والصاااناعي للنهاااوض بالصاااناعة الفلساااطينية اعتماااادًا علاااى اإلنتااااج  -8
 (.لبندورة والمعلبات وغيرهامصانع عصير ا)الزراعي 

فاااي تااارويج وتساااويق المنتجاااات ( المالحاااق التجارياااة)السااافارات والممثلياااات الفلساااطينية تنشااايط دور  -9
 .الفائضة عن االحتياجات وخاصة زيت الزيتون الزراعية 

العمل على تقنين االستيراد من الخارج لبعض السلع التي يوجد بها اكتفاء ذاتي مثال زيات الزيتاون  -01
 .وذلك لتشجيع المنتج المحلي وحمايته( البندورة)ضار ومعلبات الصلصة والخ

، تطةور القطةاع الزراعةيلاإلجراءات الهادفةة نؤكد على تطبيق مجموعة من ، وفي ضوء ما تقدم
 : من أهمها
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ضارورة تعاديل األنمااط اإلنتاجيااة بماا يتناساب واحتياجاات االسااتهالك المحلاي، إلاى جاناب وقااف  .أ 
 . استيراد الخضار والفواكه التي يتم إنتاجها محليًا 

ضرورة إيالء القطاع الزراعي الفلسطيني اهتمامًا أكبر من خالل توفير األماوال الالزماة لتمكاين  .ب 
وخاصااااة بعااااد مااااا أصاااااب القطاااااع الزراعااااي  لزراعيااااةماااان إعااااادة تطااااوير حيااااازاتهم االماااازارعين 

 .الفلسطيني من تدمير وتجريف بسبب الممارسات اإلسرائيلية
 .العمل على إدخال التقنيات الحديثة في مجال اإلنتاج بما يؤدي إلى رفع معدل اإلنتاجية للدونم .ج 
اإلنتاجياااة بماااا  اساااتخدام البياناااات الخاصاااة باااالميزة النسااابية لإلنتااااج الزراعاااي فاااي تعاااديل األنمااااط .د 

 .يساهم في االستغالل األمثل للموارد المتاحة وخاصة المياه وطاقة العمل
قراض ضرورية إلقامة مشاريع زراعية نموذجية .ه   .العمل على توفير مصادر تمويل وا 
القاااوى السياساااية  بمسااااهمة كااالتنظااايم حملاااة قومياااة شااااملة للتوعياااة الغذائياااة الصاااحية المناسااابة  .و 

تعاااااديل األنمااااااط والصاااااحية واالقتصاااااادية ومؤسساااااات المجتماااااع المااااادني  المؤسساااااات التعليمياااااةو 
 .االستهالكية والحد من اإلسراف

ترشاايد عمليااة الرعااي، وتجنااب الرعااي الجااائر للمحافظااة علااى المراعااي وتنميتهااا يمااا يساااهم فااي  .ز 
 .زيادة أعداد القطيع واالرتفاع بالقدرات اإلنتاجية من اللحوم الحمراء والحليب ومشتقاته

 .المزارعين ويرفع العائد المزرعي، بما يحفز اء الضرائب المفروضة على مدخالت اإلنتاجإلغ .ح 
تبااااع األساااااليب الصااااحيحة اتنمياااة وتطااااوير الثااااروة السااامكية ماااان خااااالل ترشااايد عمليااااة الصاااايد و  .ط 

وتشجيع االستزراع السمكي وتقديم دراسات جادوى اقتصاادية لمشااريع إنتااج األساماك فاي البارك 
 .واألحواض

الضافة )ل علاى وضاع وتنفياذ مشااريع استصاالح أراضاي وخاصاة فاي المحافظاات الشامالية العم .ي 
بهاادف زراعتهااا بالمحاصاايل التااي يمكاان أن تسااهم فااي تحقيااق نساابة هامااة ماان االكتفاااء ( الغربيااة
 .الذاتي

االستفادة من األراضي التي أخالهاا العادو اإلسارائيلي فاي قطااع غازة فاي إقاماة مشااريع إنتاجياة  .ك 
 .تساهم في سد الفجوة الغذائية في بعض المحاصيل الزراعيةنموذجية 

تطااوير اإلرشاااد الزراعااي وتااأمين اإلمكانيااات الماديااة والبشاارية التااي تمكنااه ماان أداء دوره بكفاااءة  .ل 
 .تساهم في رفع معدل اإلنتاج عن المعدالت المنخفضة حالياً 

ليب الاري بهادف تاوفير الميااه لاري االستغالل األمثل للموارد المائياة القليلاة المتاحاة وتطاوير أساا .م 
 .مساحات جديدة وتحسين نوعية المياه المتاحة

إدخال سالالت جديدة من األبقار واألغناام ذات قادرة تحويلياة عالياة لوحادة األعاالف المساتهلكة  .ن 
 .بهدف زيادة إنتاج اللحم والحليب



32 

 

والاااادواجن وتقااااديم تشااااجيع المشاااااريع الريفيااااة الصااااغيرة المنتجااااة فااااي مجاااااالت تربيااااة الحيوانااااات  .س 
يجاد مصادر لهذه المشاريع  .األعالف والعناية البيطرية للمربيين وا 

تشجيع الزراعات المنزلية لزيادة اإلنتاج من بعض أنواع الخضار والفواكاه بهادف المسااهمة فاي  .ع 
 .سد العجز

فاااي  زياااادة القااادرة التخزينياااة المتاااوفرة حالياااًا لالساااتفادة مااان فاااائض اإلنتااااج وقااات الاااذروة وطرحهاااا .ف 
 .األسواق عند الحاجة

إدخااال أصااناف حمضاايات جدياادة، وأصااناف خضااار جدياادة بهاادف المساااهمة فااي سااد العجااز،  .ص 
ادًا حااتتميااز بارتفاااع اإلنتاجيااة وتجديااد المساااحات المزروعااة بالحمضاايات، حيااث نالحااظ هبوطااًا 

نتاج هذه السلعة التي كانت من أهم السلع الزراعية في قطاع غزة   . في زراعة وا 
ل التشريعات والقوانين التي تحد من تحويل األراضي الزراعية إلى استخدامات بديلاة يترتاب تفعي .ق 

 .عليها انحسار المساحات الزراعية
 وزيادة تطويرها حيث من بلدنا في – جوانبها بكل – الزراعية بالمسألة االهتمام فإن وأخيرا

نتاجيتها مساحاتها  نقوم التي والفواكه الخضار من الزراعية، السلع من العديد تأمين في لإلسهام وا 
 والبطيخ والشمام والملفوف والثوم والبصل الجزر المثال، سبيل على منها نذكر إسرائيل، من باستيرادها
 استصالحها، الممكن األراضي عبر الحقلية المحاصيل مساحة بزيادة االهتمام على عالوة والعنب،
 .دونم مليون نصف عن مساحتها تقل ال أراضي وهي البعلية، بالمحاصيل وزراعتها

 

 :المياه والموارد المائية في قطاع غزة  -(2)
 فقااد الصااراع، وأسااباب مصااادر أهاام أحااد – وسااتظل – المياااه كاناات الصااهيوني، المشااروع تأساايس منااذ
 فااي حزياران/يونياو مان الخاامس بعادوان ماروراً  .391 عاام مناذ وتوساعاتها" إسارائيل" جغرافياة الميااه حاددت
 فااي الباادء منااذ العااازل الجاادار مسااار يفساار الااذي األماار الراهنااة، السياسااية اللحظااةإلااى  وصااوالً  3922 عااام

 البالغاة غربياةال الضافة أراضاي مان% 32 مان أكثارالاتهم  حياث ،اآلن حتاى 9119 عام صيف في إنشائه
 الغربية الجهة من الغربية الضفة في المائية األحواض أهم الوقت ذات في وسيحجز .2كم 5811 مساحتها
 تاركااً  للصاناعة، أو للشارب أو للزراعاة ساواء المختلفاة، واساتخداماتهم اإلسارائيليين المحتلين لصالح للجدار
 األمار بينهم، سنوياً % 1.2 عن تزيد عالية سكانية زيادة ظل في كبيرين وشح عجز في الفلسطينيين بذلك
 تفاااقم علااى عااالوة الزراعيااة، أرضااهم فااي التصااحر ظاااهرة واتساااع الفلسااطينيين تعطاايشإلااى  ساايؤدي الااذي
 عان ساينتج وماا غازة، قطااع فاي الميااه مصاادر مان% 1. من أكثر في انتشرت التي المياه ملوحة مشكلة
 والشااااباب واألطفااااال عموماااااً  السااااكان حياااااة تهاااادد خطياااارة ماااان أكثاااار واجتماعيااااة صااااحية مخاااااطر ماااان ذلااااك

 الصااعيد علااى الخطياارة وأثاااره االجتماااعي الصااعيد علااى والبااؤس المعاناااة ماان مزيااداً  ساايراكم مااا خصوصااًا،
 .السياسي
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، 9132عاام  1ملياون م 322.9بلغت كمية المياه المستخرجة من الحوض الساحلي في قطاع غازة 
علماًا باأن مقاادار الضاخ األمان بماا يتناساب ماع طاقاة الحاوض المسااتدامة )ر هاذه الكمياة ضاخًا جاائرًا وتعتبا
ماان مياااه قطاااع غاازة ال تنطبااق عليهااا معااايير % 92مااا يزيااد عاان ، ممااا أصاابح  1مليااون م 21 – 21ماان 

المنظمة  منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب، وهي من حيث الكمية أقل من الحد األدنى الذي توصي به
 .(12)كحد أدنى( يوم/ فرد/ لتر 311)ذاتها، وهو 
 مياه من الفلسطينيين حصة نسبة أنإلى  لإلحصاء المركزي الجهاز تقارير تشير السياق، هذا وفي
 والتي حظاً  األوفر النسبة تشكل األحواض هذه من اإلسرائيليين حصة بينما فقط،% 32 المائية األحواض

 من الفلسطينيين حصة بلغت غزة قطاع وفي الغربية، الضفة في المستوطنون ذلك في بما ،%2.با تقادر
 %.9. بلغت اإلسرائيليين حصة بينما فقط،% .3 الساحلي الحوض مياه

 سنوًيا، 1م مليار 9.1 بنحو الفلسطينية األرض في المتوفرة( المتجددة) النقية المياه كمية تقدير تم
 تقرير على بناءً  للفلسطينيين، فقط% 31 مقابل الكمية هذه من% 91 نحو باستغالل" إسرائيل" تقوم حيث

 الذي األمر العربية، الدول لجامعة العامة األمانة أعدته الذي المحتلة العربية واألراضي فلسطين قطاع'
 المياه،إلى  الحاجة ازديادإلى  أدى ما ،(13)الفلسطينية الموارد أهم ألحد اإلسرائيلي االستنزاف مدى يوضح
 أصبحت التي ،(ميكروت) اإلسرائيلية المياه شركة من المياه شراء على الفلسطينيين إجبار وبالتالي
 21.9 ميكروت شركة من ءشرا تم حيث المنزلي، لالستخدام المياه على للحصاول الرئيسي المصدر
لقطاع غزة وذلك حسب  1مليون م 2.1 و الغربية لضفةل 3م مليون 2338 بواقع  9132عام  3م مليون

 .(19)الجدول رقم 
  0612حسب المنطقة والمصدر،  األراضي الفلسطينيةكمية المياه المتاحة في (: 52)جدول رقم

 السنة/2مليون م  
: المصدر  

المركزي  الجهاز 
لالحصاء 

 .312صفلسطين،  –رام اهلل  ، 9132كتاب فلسطين االحصائي السنوي  ،الفلسطيني
                                                           

 فلسطين -، رام اهلل.93/1/913الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية، بيان صحفي مشترك بمناسبة اليوم العالمي للمياه  12
 .فلسطين -، رام اهلل99/1/9133ي لإلحصاء الفلسطيني، بيانًا إحصائيًا حول المياه في األراضي الفلسطينية عشية يوم المياه العالمي، الجهاز المركز  13

 المجموع المنطقة
المياه المضخوخة 

من اآلبار 
 (1)الفلسطينية

 تدفق
 (0)الينابيع

مياه شرب 
  (2)محالة 

المياه المشتراة من شركة 
اإلسرائيلية  المياه

 (5( )ميكروت)
 70.2 3.9 40.7 250.5 365.3 فلسطين

 63.8 - 40.7 83.3 187.8 *الضفة الغربية
 6.4 3.9 - 167.2 177.5 قطاع غزة

 .3922عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية  في عام " إسرائيل"البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته  *
 .الكمية ال تشمل المياه المستخرجة من اآلبار غير المرخصة (3)
 الكمية ال تشمل  ينابيع الفشخة (9)
 محطات تحلية تابعة للقطاع الخاص تعمل على تزويد السكان بمياه شرب محالة معبأة  (1)
لالستخدامين ( ميكروت)تشمل الكميات المضخوخة من اآلبار الواقعة ضمن اراضي دولة فلسطين والمسيطر عليها من قبل شركة المياه اإلسرائيلية  (1)

 .                                              مليون متر مكعب لالستخدام الزراعي في محافظة طوباس 1.1منها ،  المنزلي  والزراعي
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 : الفلسطينية المياه مصادر -
 -: هما رئيسيين قسمين إلي فلسطين في الجوفية المياه مصادر تنقسم  

المتوسط ما بين رفح جنوبًا مياه الخزان الساحلي الجوفي القابع أسفل ساحل البحر األبيض  -3
. منها أسفل قطاع غزة 9كم 111، توجد 9كم 9911وجبل كرمل شمااًل، وتبلغ مساحته الكلية 

" إسرائيل"وتعتبر المياه الجوفية داخل قطاع غزة مستقلة إلى حد كبير عن المياه الجوفية داخل 
العدو اإلسرائيلي بحفر غربي داخل الخزان، لكن قيام دولة  -بسبب سريان المياه بشكل شرقي

مليون  3.99العديد من آبار مصايد المياه، في ظل زيادة عدد السكان في قطاع غزة إلى 
، مما 1مليون م 911أدى إلى ارتفاع كميات المياه المستهلكة سنويًا لحوالي .913نسمة عام 

 .أدى إلى سحب المخزون الجوفي وزيادة نسبة الملوحة والتلوث
 -الجبلي الجوفي القابع أسفل الضفة الغربية، والذي يتكون من ثالثة أحواضمياه الخزان  -9

سنويًا من مياه  1مليون م 1.1ما يقدر با " إسرائيل"تسحب . غربية وشرقية وشمالية شرقية
 في اإلسرائيلية المستعمرات تسحبه سنوياً  3م مليون 11 ذلك في بما) الجبليالخزان الجوفي 

 نفس من سنوياً  3مليون م .33 من أكثر الفلسطينيون يسحب ال حين في ،(األردن غور
 .الخزان

 الجوفية المياه ُتعدحيث ، جداً  كبير جوفية مياه خزان فوق قابعة الغربية الضفة أن يتضح هنا ومن
 توضيح يلي وفيما، التاريخية فلسطين وفى الغربية الضفة في المياه استعماالت لجميع الرئيسي المصدر
 :  الجوفية المياه تدفق التجاه وفقاً  الثالثة لألحواض
 .سنوياً  1م مليون 319إلى  المائية إمكانياته تصل والذي، الشرقي الحوض - أ
 .سنويا 1م مليون 129 نحو المائية إمكانية وتبلغ، الغربي الحوض -ب
 .سنوياً  1م مليون 329 نحو المائية إمكانيته وتبلغ:  الشرقي الشمالية األحواض -ج

 :التالية الرئيسية الجوفية الخزانات في الغربية الضفة في المياه مصادر تتركزو 
 وأعماق العذبة، بالمياه غنية منطقة وهي جنين، جنوبإلى  قلقيلية جنوب من ويمتد : الغربي الخزان -

 . متر 321 – 1. عن تزيد ال فيها اآلبار
 بالمياه غنية وهي والشرق الشمال في بها المحيطة والمناطق جنين منطقة ويشمل : الشمالي الخزان -

 .متر 921-311 فيها اآلبار أعماق وتتراوح أيضا،
 . الخليل شمال حتى لحم بيت و القدس تحت ويمتد : الجنوبي الخزان -
 في آبارها معظم وتجف األمطار بمياه مرتبط ومعظمها نبع، 16111 حوالي عددها يبلغ :الينابيع -

 . الصيف فصل
 (. والقطاع الضفة في العشوائية اآلبار مئات عدا) بئر 211 حوالي : اآلبار -
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 فاي – الفلساطينية األراضاي فاي للميااه األساساي المصادر تمثال الجوفياة الميااه فاان تقادم، ما ضوء في
 الجااوفي الخاازان ويعتباار – األمطااار هطااول معاادل فااي والتفاااوت السااطحية للمياااه كبياارة مصااادر غياااب ظاال

 فلساطين، فاي الجوفياة الميااه مصاادر أهام ومرتفعاتاه الغربياة الضافة جبال تحت مياهه تتجمع الذي الجبلي
 3ملياون م 229 بنحاو الجاوفي الخازانإلاى  المطر مياه تسرب من يتغذى الذي الضفة خزان مخزون ويقدر
 اإلجمااالي الحجاام ويبلااغ ،(14)غاازة بقطاااع السااطحي الخاازان ماان ساانوياً  3ممليااون  12 إليهااا يضاااف ساانويًا،
 نساااابة علااااى اإلساااارائيليون يحصاااال ساااانوياً  3ممليااااون  3919 حااااوالي فلسااااطين عمااااوم فااااي الجوفيااااة للمياااااه

 .للفلسطينيين سنوياً  3ممليون  929 مقابل سنويًا، 3ممليون  3112 حوالي أي منها،% 2.29.
 التااي المواصااي منطقااة فااي تقااع وأعااذبها، وأكبرهااا فيااه الجوفيااة الخزانااات أهاام فااإن غاازة قطاااع فااي أمااا
نتيجااة  إال أنااه، دوناام ألااف 21 حااوالي مساااحتها تبلااغو  9112 ساابتمبر فااي الصااهيوني العاادو منهااا انسااحب
إلاى  تتسارب( الكلورياد) الملوحاة بادأت الساكان، بزيادة ارتباطاً  الجوفية المياه ضخ وتزايد األمطار مياه لشح
 الجوفيااة المياااه مصااادر إن" يونيااب" للبيئااة المتحاادة األماام برنااامج أصاادره تقرياار فااي وجاااء .. الخزانااات هااذه
 الخاازان وتاارميم بإصااالح مطالباااً  االنهيااار، خطاار تواجااه غاازة فااي فلسااطيني مليااون 3.2 عليهااا يعتمااد التااي

يجاااد القطاااع، فااي المااائي  أجاال ماان وذلااك المياااه، تحليااة محطااات بناااء ذلااك فااي بمااا بديلااة، مياااه مصااادر وا 
 تكلفااة للبيئااة المتحاادة األماام برنااامج يقاادر السااياق، هااذا وفااي الجوفيااة، المياااه مااوارد علااى الضااغط تخفاايض
 هاذه ضامن ويادخل، عاماا عشارين ىماد علاي دوالر ملياار 362بنحاو الساابقة لحالتاه الجاوفي الخازان إعاادة
 أن لدرجاة وصالت التلاوث معادالت أنإلاى  أشار فقد" يونيب" تقرير أما.. المياه تحلية محطات بناء التكلفة

 ماان العاليااة المسااتويات أن ماان محااذراً  النيتاارات، بمااادة التساامم خطاار ماان يعااانون غاازة فااي الرضااع األطفااال
 الرضاايع بظاااهرة" والمعروفااة الرضااع األطفااال لاادى األنيميااا ماان نااوع ظهااور فااي تتساابب أن يمكاان النيتاارات
 . (15)"األزرق

 3م ملياون 81 "إسرائيل" تحويل حول طينيةالفلس والسلطة "إسرائيل" بين" اتفاقية" وجود من الرغم وعلى

 ملياون 921إلاى  الضفة فلسطينيو يحتاج حين وفي .منها تنصلت لكنها للفلسطينيين، السنة في المياه من
األراضااي  سااكانل المسااتمر االرتفاااع ومااع ،منهااا %21 ماان أقاال سااوى لهاام يتااوفر فااال المياااه، ماان ساانوياً  3م

 لكن المياه، على الطلب سيزداد ،.913 عام منتصف فلسطينيمليون  5.1يقدر بحوالي  الذي الفلسطينية
 والمسااااحة الساااكانية للكثافاااة نظاااراً  غااازة، قطااااع فاااي عالياااة يرةباااوت ساااتكون المائياااة المشاااكلة أن الواضاااح مااان

 .2كيلو م 121 عن تزيد ال التي الضيقة
 المصااادر ماان توفيرهااا تاام التااي المياااه كميااة السااابق اإلشااارة إليااه ، إجمااالي( 44)ويبااين الجاادول رقاام 

 مصادر أكبار الجوفياة وتعتبار الميااه ،9132 عاام 3ملياون م 122.1 الفلساطينية بلغات المختلفاة لألراضاي

 شاركة مان المشاتراة الميااه ، يليها%2832بنسبة  أي المياه من 3مليون م 65135حوالي  ضخ تم حيث للمياه

                                                           
 .9221لعدد ، ا9112/./99، االثنين (جريدة العرب الدولية)، الشرق األوسط "قابل للحياة"انعكاس سلبي على كيان فلسطيني : أزمة المياه في الضفة الغربية 14
 http://alresalah.ps/ar/post/5261/rss.php، موقع الرسالة نت 31/39/9119، تقرير أممي يحذر من انهيار الخزان الجوفي بغزة 15
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 اليناابيع وأخياراً  ،% 39.9بنسابة  3ملياون م 21.9 نحاو كميتهاا بلغات حياث" ميكاروت" اإلسارائيلية الميااه
 ياتم التاي الميااه مان مصاادر %33.3نسابته  ماا وشاكلت 1م ملياون 11.2السانوي  تصاريفها بلاغ حياث

 .االستخدامات لمختلف المياه على الطلب لتغطية عليها االعتماد
للمياه في األراضي أما بالنسبة الستهاللك المياه، فإن الزراعة هي القطاع األكثر استهالكًا 

، والقطاع %92البلدية بنسبة / يليها قطاع االستخدامات المنزلية، %22إذ تستهلك حوالي  الفلسطينية،
 المياه من 3م مليون 321إلى  الفلسطينية األراضي في المزارعون ويحتاج، (16)%. الصناعي بنسبة

 بئر 21 حوالي على تسيطر "إسرائيل" بأن علماً . منها% 21-21 على إال يحصلون ال لكنهم سنويًا،
 التي اإلسرائيلية المستوطناتإلى  وتحولها سنوياً  3مليون م 21 اإلجمالية طاقتها تبلغ الغربية بالضفة
 . شخص ألف 921 حوالي فيها يعيش

 312 الفلسطيني المواطن استهالك معدل فإن الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز لتقارير ووفقاً 
 استهالك معدل يبلغ فيما يوم،/ لتر 121 اإلسرائيلي الفرد استهالك معدل يصل بينما يوم، /لتر

 استهالك أضعاف سبعة من أكثر أي يوم،/ لتر 911 نحاو الغربية الضفة في اإلسرائيلي المستوطن
 محافظات في المياه من الفلسطيني الفرد استهالك معدل في تفاوتكذلك يوجد  .الفلسطيني المواطن
 غزة قطاع وفي يوم،/ لتر 992.2إلى  أريحا محافظة في النسبة هذه ارتفعت حيث الغربية، الضفة
 .طوباس في يوم/ لتر  12و جنين، محافظة في يوم/ لتر 22 كانت بينما يوم،/ لتر 322.1إلى  وصلت

 بعض في اإلسرائيلي المستهلك يستخدم ،"أمنستي" الدولية العفو منظمة عن صادر تقرير وحسب
 .(17)الفلسطينية السكنية التجمعات في االستهالك كمية عن مرة عشرين تزيد المياه من كمية المستوطنات

 المائية الصخرية الطبقات في الموجودة المياه مصادر من% 29 على اإلسرائيلي العدو سيطرة فإنلذلك 
 دون حالت ،والدولية الفلسطينية التقارير من العديد حسب للفلسطينيين% 93 مقابل والقطاع الضفة في
 الحاد النقص في تتمثل التي الخطيرة المائية الضائقة هذه نشوءإلى  أدت كما المائية، مرافقنا تقدم

 ،االحتياجات هذه في المستمر التزايد رغم ومدننا ومخيماتنا قرانا تحتاجها التي المياه كميات في والخطير
 بزيادة تقوم التي اإلسرائيلية،" مكوروت" شركة قبل من المياه توزيع في الصهيونية العنصرية تتجلى كما
 .الفلسطينية والقرى للمدن خفضهاإلى  وتعمد الصيف، أشهر في للمستوطنات المياه كمية

 
 

 

 : العامة بالشبكة واالتصال للفلسطينيين الرئيسي الشرب مياه مصدر

 الفلسطينية األراضي في سكانًيا تجمًعا 391 أنإلى  .911 لعام السكانية التجمعات مسح بيانات تشير      

 ساكانها عادد ويبلاغ الساكانية التجمعاات مان %99.9 نسابته ماا عاماة وهاي تمثال ميااه شابكة فيهاا يوجاد ال
                                                           

 www.idrc.caالفلسطينية،  المركز الدولي لألبحاث التنموية، الطلب على المياه واستخداماتها في األراضي  16
 www.annabaa.comموقع شبكة النبأ المعلوماتية، حرب المياه في فلسطين وصراع البقاء ،   17
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 علاى تحصال الفلساطينية األراضي في سكانًيا تجمًعا 332 وأن .الغربية الضفة في جميعها نسمة 3226922

 الساكان مان %39.3 ماا أي نسامة ألاف 121 حاوالي ويساكنها ،(ميكاروت) اإلسارائيلية الميااه شركة من المياه

 تجمعات 2 و الغربية الضفة في سكانية تجمعات 331 بواقع التجمعات هذه وتتوزع الفلسطينية، األراضي في

 دائارة خاالل مان الميااه علاى يحصال الغربياة الضافة فاي ساكانًيا تجمًعا 339 أنإلى  باإلضافة غزة، قطاع في

 علاى تعتمد الفلسطينية األراضي في سكانًيا تجمًعا 322 أنإلى  المسح نتائج وتشير كما .الغربية الضفة مياه

 الفلسطينية األراضي في سكانًيا تجمًعا 193 حين في العامة، المياه لشبكة بديل كمصدر االرتوازية المياه آبار

 األراضاي فاي ساكانًيا تجمًعاا  .19 أنإلاى  باإلضاافة للشابكة، باديل كمصادر األمطاار ميااه آباار علاى تعتماد

 . 18))للشبكة بديل كمصدر المياه "تنكات" صهاريج شراء على تعتمد الفلسطينية
 :الشرب مياه جودة

 الميااه تعتبار الفلساطينية األراضي في األسر من  % ...1 أن 9131 المنزلي البيئة مسح نتائج بينت

 فاان بالمقابال ،%..2 غازة وقطااع ،%29.9 الغربياة الضافة باين ماا كبيار بشاكل النسابة هاذه وتتبااين جيادة،
 الميااه وتلاوث الميااه فاي الملوحاة نسابة ارتفااع بسابب سايئة المياه أن تعتبر الفلسطينية األسر من  %32 نسبة

 .   (19) غزة قطاع في % ..21و الغربية الضفة في% 2.1 بواقع العادمة بالمياه
 

 
 :المنزلي للقطاع المزودة المياه من الفلسطيني الفرد حصة

 بلغات حاوالي 9132 عاام الفلساطينية األراضاي في المستهلكة المياه أن كمية (21)يوضح الجدول رقم   
 غزة، قطاع في 3مليون م 21.2 وحوالي الغربية الضفة في 1مليون م 3.9. بين توزعت 3مليون م 311.2

 حياث جناين لمحافظاة كاان أقلها يوم/فرد/لتر 1.1. المزودة المياه من في الضفة الغربية الفرد حصة وبلغت

 أقلها يوم/فرد/لتر 29.9، أما في قطاع غزة بلغت حصة الفرد يوم/فرد/لتر 19.2 حوالي الفرد حصة بلغت

 .يوم/فرد/لتر 2..2 حوالي الفرد حصة بلغت حيث خانيونس لمحافظة كان
حسب  الضفة الغربيةكمية المياه المزودة للقطاع المنزلي وحصة الفرد اليومية في (: 26)جدول رقم 

 2015 المحافظة،
 كمية المياه المزودة  المحافظة

 (2مليون م)
كمية المياه المستهلكة 

 (2مليون م)
 كمية الفاقد الكلية

 (2مليون م)
حصة الفرد اليومية 

 (يوم/فرد/لتر)
 84.3 38.4 81.2 119.6 (1)*الضفة الغربية

 49.5 3.1 5.7 8.8 جنين
 58.3 0.9 1.4 2.3 طوباس
 114.8 4.7 7.7 12.4 طولكرم
 80.3 5.4 11.3 16.7 نابلس

                                                           
 .99/1/9119الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، بيان صحفي بمناسبة يوم المياه العالمي حول ادارة المياه العابرة بتاريخ  18
 .99/1/9131المياه العالمي حول ادارة المياه العابرة بتاريخ  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، بيان صحفي بمناسبة يوم 19
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 129.3 1.7 5.3 7.0 قلقيلية
 88.1 0.5 2.3 2.8 سلفيت

 95.5 5.9 17.9 23.8 رام اهلل والبيرة والقدس
 227.9 2.2 4.4 6.6 (0)أريحا واألغوار

 73.6 14.0 25.2 39.2 (2)والخليلبيت لحم 
حيث ان هذا  3922عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية في عام " إسرائيل"البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته * 

 .نسمة يحملون بطاقة الهوية المقدسية  وال تتوفر معلومات حول المياه المزودة لهم 9296211الجزء يسكنه حوالي 
هذه الكمية تم تزويدها لألغراض غير الزراعية وتشمل المياه التي تم تزويدها لالغراض التجارية والصناعية، لهذا فان كمية التزويد  (1) 

 .واالستهالك الحقيقية للفرد هي أقل من الكميات المذكورة
 .ريحا واألغوارتشمل االستخدامات السياحية والترويحية والنشاطات االقتصادية في محافظة أ (2)
 .ال يمكن فصل بيانات محافظتي الخليل وبيت ولحم نتيجة لطبيعة نظام تزويد المياه المشترك لهما (3)

 .319صفلسطين،  -رام اهلل ، 9132كتاب فلسطين االحصائي السنوي  ،الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني: المصدر

 
 حسب قطاع غزةكمية المياه المزودة للقطاع المنزلي وحصة الفرد اليومية في (: 21)جدول رقم 

  2015المحافظة،

 كمية المياه المزودة  المحافظة
 (2مليون م)

كمية المياه المستهلكة 
 (2مليون م)

 كمية الفاقد الكلية
 (2مليون م)

حصة الفرد اليومية 
 (يوم/فرد/لتر)

 79.2 41.8 53.5 95.3 قطاع غزة
 92.5 12.0 12.5 24.5 شمال غزة 

 81.9 13.4 19.0 32.4 غزة 
 76.4 7.4 7.5 14.9 دير البلح
 68.7 5.1 8.7 13.8 خان يونس

 69.2 3.9 5.8 9.7 رفح 
 79.2 41.8 53.5 95.3 قطاع غزة
 92.5 12.0 12.5 24.5 شمال غزة 

   1مليون م 2.1تشمل المياه المشتراة من ميكروت لقطاع غزة وتقدر بحوالي  البيانات (3)
 .311صفلسطين،  -را اهلل ،9132كتاب فلسطين االحصائي السنوي  ،الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني: المصدر

 
 

 الزراعاي القطااع وتنمياة تطاور أمام كبيرة عقبة المائية مواردنا على الصهيوني االحتالل سيطرة وتشكل
 عقباة يءشا كل قبل وهي المتزايدة، السكانية وميةاالي االحتياجات جانبإلى  األخرى، اإلنتاجية والقطاعات

 لجميع الضرورية يةاالمائ احتياجاتنا أن إذ والموارد، األرض على ادتنااسي أجل نام الراهن بالصراع مرتبطة
 أن أي ، فقط 3م مليون 922 سوى منها يتوفر ال 6161عام  3م وناملي 29. حواليإلى  تصل األغراض
 خاصااة قاتلااة، بمخاااطر ينااذر مسااتمر تزايااد فااي عجااز هااو األراضااي الفلسااطينية فااي الحااالي المااائي العجااز

 زادت أن بعااد القطاااع آبااار فااي نااادرة باتاات التااي العذبااة المياااه ماان المحاارومين غاازة قطاااع فااي للمااواطنين
 بسابب وذلك العالمية، الصحة منظمة قبل من به المسموح عن أضعاف خمسة والنيترات والكلوريد الملوحة
 لحاااوالي ملياااوني ماااواطن المطلوباااة االساااتهالك كمياااة بتزاياااد ارتباطااااً  الميااااه مااان الجاااوفي المخااازون نضاااوب



39 

 

( للشارب) المنزلاي لالساتهالك 1م ملياون 21 بواقاع الميااه، مان 3م ملياون 321 من يقارب ماإلى  يحتاجون
 ال السااانوية األمطاااار مااان الميااااه ماااوارد أن حاااين فاااي والصاااناعي، الزراعاااي لالساااتهالك 1ملياااون م 311 و

 ال التي سنويًا، المتساقطة األمطار إجمالي من المياه مخزونإلى  يضاف ما صافي 3م مليون 92 تتجاوز
 أولوياة القطااع، فاي تحلياة محطاة بناء بسرعة االهتمام إيالء يفرض الذي األمر ،3م مليون 391 عن تزيد
 الاذي الفلساطيني المفااوض أن إال األرقاام، هاذه دقاة ورغام .والتنموية االقتصادية األولويات كافة على تعلو
 الفلساطينية لالحتياجاات الميااه مان تقاديره تام ما على!! -حينه في– وافق المرحلية، المياه اتفاقية على وقع

  .عاجلة 3م مليون 2..9 إضافة مع سنويًا، 3م مليون 1.-21 من يتراوح بمعدل
 

 (سنوياً  2م مليون) الكلية المستقبلية المائية االحتياجات(: 20)جدول رقم 
 0606 0612 0616 االستخدام

 .92 .93 322 االحتياجات المنزلية

 19 13 91 االحتياجات الصناعية

 229 121 911 االحتياجات الزراعية
 29. 239 1.9 اإلجمالي

 .9119فلسطين،  -رام اهلل فلسطين، في المستقبلية المائية االحتياجات الفلسطيني، االقتصادية السياسات أبحاث معهد: المصدر
 

 لالستخدام عشوائية بصورة غزة قطاع في حفرها تم التي اآلبار مئات أنإلى  أشير الجانب هذا وفي
 . القطاع في المياه مشكلة تفاقم لزيادة أدت مختلفة، وأسباب بذرائع والزراعي المنزلي
 

 مياه مخزون منسنويًا  3م مليون 211 حوالي يضخ اإلسرائيلي العدو إنف الغربية الضفة في أما
 يتم الصهيوني الكيان استهالك ثلث حوالي أن أي السنوي، الفلسطيني المائي العجز أكبر من وهو الضفة،
 الطبيعة على التدليل من ولمزيد ثانية، ناحية من شعبنا، احتياجات حساب على مياهنا من ضخه

 بالناقل يسمى ما عبر( الجوفية خزاناتنا من المأخوذة) مياهنا ببيعنا يقوم أنه ، ()العدو لهذا العنصرية
 .اإلسرائيلي القطري

                                                           
 حسب تصريح خبير المياه الفلسطيني الدكتور عبد الرحمن التميمي: 
ه الجوفياة فاي الضافة وتشاير األرقاام إلاى أن نصاف مخازون المياا. متارا مكعباا فقاط للفلساطيني 121متارا مكعباا مقابال  3211يصل نصيب الفرد اإلسرائيلي السنوي مان الميااه نحاو  -

كماا تشاير األرقاام . آلبار في مناطق أخرىالغربية مخصص للمدن اإلسرائيلية فيما يحصل الفلسطينيون علي احتياجاتهم من المياه من اآلبار البلدية وال يسمح لهم بحفر المزيد من ا
 .من مخزون المياه في األراضي الفلسطينية مخصصة للمستوطن اليهود% 92إلى أن 

الكاملاة علاي حاوض " إسارائيل"تستهدف من إقامة الجدار الفاصل السيطرة على ما تبقى من المياه الفلسطينية وقال إن إقامة هذا الجدار يضمن سايطرة " إسرائيل"ويؤكد التميمي أن       
وأضااف أن الحاوض . لذي يضمن أي تطور عمراني وسكاني للشعب الفلسطينيمن المياه سنويا والذي يعد المخزون الجوفي الوحيد ا 1مليون م 111المياه الغربي الذي يتيح إنتاج 

 .من المياه يتم استخدامها بالكامل 1مليون م 21إلى  22الشرقي الذي يتيح مابين 
الكاملاة علاى " إسارائيل"ذلاك بماا يضامن سايطرة بئارا بعاد  21بئرًا من أبار المياه الموجودة بالضافة الغربياة وساوف يصال عاددها إلاى  11وقال التميمي إن الجدار الفاصل ضم نحو  -

بوصاة، بحياث يمكناه خدماة التطاور العمراناي  91بمنطقاة سالفيت، بقطار " إسارائيل"بمد خط لنقال الميااه مان منااطق الضافة الغربياة إلاى شامال " إسرائيل"الحوض الغربي مؤكدا قيام 
 .عاما 21لهذه المناطق ألكثر من 
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 :  غزة قطاع داخل المياه مجال في االستثمارية االحتياجات -
ومحطات معالجة وتنقية المياه، إنما  إن دعوتنا إلى التركيز على إقامة مشاريع محطات تحلية المياه،

ينطلاااق مااان المخااااطر المباشااارة التاااي تهااادد حيااااة الماااواطنين عموماااا، واألطفاااال خصوصاااا، حياااث تجااااوزت 
معاادالت الكلورايااد والنيتاارات فااي المياااه إلااى حااد كبياار معااايير منظمااة الصااحة العالميااة التااي تاانص علااى أال 

مليغااارام للتااار مااان  21ميلغااارام للتااار الواحاااد و 921عااان  تزياااد نسااابة الكلورياااد فاااي الميااااه الصاااالحة للشااارب
 9211 – 3111النيترياات، علمااا بااأن نساابة كبياارة ماان المياااه فااي قطاااع غاازة تجاااوزت نساابة الكلوريااد فيهااا 

لليتار، األمار الااذي  يفارض عليناا مجااددًا، /مليغارام 921لليتار الواحاد، كمااا تجااوزت نسابة النيترياات /مليغارام
كأولوية رئيسة يمكن توفير التمويل الالزم إلنشاائها بالتعااون )ة لتحلية مياه البحر التركيز على إنشاء محط

طااراف والقااوى المعنيااة، إلااى جانااب فاارض ضااريبة خاصااة لهااذه الغايااة ماان التجااار وأصااحاب بااين جميااع األ
بهاادف تااوفير قيمااة العجااز المااائي لسااكان القطاااع ماان ناحيااة ومحاولااة ( رؤوس األمااوال أو الاادخل المرتفااع

التقلياال ماان مخاااطر اسااتنزاف الخاازان الجااوفي ماان ناحيااة ثانيااة، وحمايااة المااواطنين ماان المخاااطر الصااحية، 
والسياسية المستقبلية، الناجمة عن هذا الوضع ثالثا وفي هذا الجانب نورد فيما يلي توضايحًا أولياًا لمشاروع 

 .محطة تحلية مياه البحر في قطاع غزة 
ة ميااه البحار ماان المشااريع األكثار أهمياة وضارورة فاي قطااع غاازة يعتبار مشاروع إنشااء محطاة تحليا  

بإعاداد الدراساات الخاصاة بإنشااء هاذا  9119في المرحلة الراهنة، وقد قامت سلطة الميااه الفلساطينية عاام 
المشروع على ساحل بحار قطااع غازة، المقتارح تحويلاه مان الادول المانحاة علاى مادار ثاالث سانوات، وهاي 

تصميم وتشغيل هذا المشروع، إال أن متابعة تنفياذه توقفات ألساباب متنوعاة أهمهاا العراقيال المدة المقترحة ل
جاب علاى كافاة القاوى السياساية مطالباة وزارات لاذلك ياإلسرائيلية إلاى جاناب االنقساام الفلساطيني الاداخلي، 

مااان أجااال ومؤسساااات السااالطة وحكومتيهاااا، ساااواء المنقسااامة أو الموحااادة، التركياااز علاااى باااذل كااال الجهاااود 
اسااتكمال هااذا المشااروع العاجاال لضاامان تااوفير كميااة العجااز المااائي لسااكان قطاااع غاازة ماان ناحيااة، وتجنااب 

 من مياه قطاع% 92 تزويد سكان القطاع بالمياه غير الصالحة لالستهالك البشري بعد أن أصبحت نسبة
 .غير مطابقة للمواصفات الصحية العالمية غزة

                                                                                                                                                                                     
اإلسرائيلية حيث تقوم سلطة الميااه الفلساطينية بشاراء كمياات كبيارة /ميكوروت/طينيين يعتمدون في توفير جزء كبير من احتياجاتهم المائية على شركة وقال الدكتور التميمي إن الفلس -

يلية الفتاا، إلاى أناه فاي بعاض المنااطق من احتياجات الضافة الغربياة، وبعاض منااطق غازة القريباة مان المساتوطنات اإلسارائ%  21من المياه من الشركة اإلسرائيلية تشكل أكثر من 
 .من المياه المستهلكة% 1.التي تندر فيها المياه كمحافظة رام اهلل والبيرة يعتمد الفلسطينيون على الشركة اإلسرائيلية في توفير ما نسبته 

. إضاافة إلاى نقاص كمياات الميااه التاي يحصال عليهاا الماواطن الفلساطيني وأوضح أن قطاع غزة يعاني من مشاكل تتعلق بكمية المياه ونوعيتها التي تختلاف مان منطقاة إلاى أخارى، -
 .منها مياه غير صالحة للشرب حسب المواصفات الدولية%( 91) 1مليون م 321وتقدر كمية المياه التي تغطي احتياجات الفلسطينيين في غزة بنحو 

سنويًا، مما يؤدي إلاى الساحب الزائاد مان الخازان الجاوفي مماا يناتج عناه عجازا سانويا يتاراوح ماا باين  1ون مملي 2.إلى  1.وال تتجاوز التغذية السنوية للخزان الجوفي في غزة من 
اه إلاى ماا باين مما أدى إلى انخفاض مستوى المياه الجوفية وسحب المياه من الطبقات السفلى ذات الملوحة األعلى وهو ماا أدى إلاى زياادة درجاة ملوحاة الميا 1مليون م 21إلى  21
 .ملليجرام طبقا للمواصفات الدولية 921ملليجرام في اللتر الواحد، في حين يجب أال تتجاوز  3211و  211
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بارتفاع نسبة الفاقد من المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة والتي  وفي هذا الصدد البد من اإلقرار
من إجمالي مياه القطاع، وذلك بسبب التلف الذي % 11إلى حوالي  -حسب العديد من المصادر–تصل 

 . أصاب شبكة تمديدات المياه إلى جانب سرقات المياه والعديد من مظاهر التجاوزات
مؤتمر المانحين لبرنامج التحلية المركزية لغزة بمقر البرلمان  وفي هذا الجانب، أشير إلى انعقاد

في مشروع محطة التحلية المركزية  في العاصمة البلجيكية بروكسل، للبدء .91/1/913بتاريخ  األوروبي
بمشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني الذي أكد أن  مليون دوالر 211في غزة، الذي تبلغ تكلفته أكثر من 

ه المستخرجة من طبقة المياه الجوفية الساحلية تعتبر اآلن غير صالحة لالستهالك من الميا% 92
ما سمح لمياه البحر األبيض المتوسط بالتسرب م، بكميات كبيرة ستخراج المياه الجوفيةالضافة إالبشري، 

بة المياه في غزة غير مناسلذلك تعتبر  .إليها، إلى جانب مياه الصرف الصحي والمواد الكيميائية
الحياة في غزة، ألن الماء أحد  متطلباتلالستخدامات المنزلية، والزراعية، والصناعية، وهذه األزمة تدمر 

 .(20)العناصر األساسية المسؤولة عن إدامة الحياة
التحاد حيث يساهم امليون يورو،  229.1 برنامج التحلية المركزيةالكلفة التقديرية لتنفيذ وتبلغ 
من  عدد من الدول األوروبية األعضاء بزيادة هذا المبلغت وعدقد مليون يورو، و  22 بحوالياألوروبي 

دولة، علمًا بأن مشروع تحلية المياه المقترح يحتوي على مكونين،  21الدول المشاركة وعددها حوالي 
كفاءة، وتبلغ محطة تحلية المياه نفسها، واألعمال المرتبطة بها المطلوبة لضمان نقل وتوزيع المياه ب: وهما

مليون يورو، وسيتم إنشاء الطاقة الشمسية لتشغيل  229.1تكلفة بناء محطة مركزية للمياه وملحقاتها 
وقد يوفر  9191، وسيتم إنجاز المشروع في بداية عام دونم جنوب قطاع غزة 311المحطة على مساحة 

 321ًا بأن قطاع غزة يحتاج إلى من المياه العذبة الصالحة للشرب والزراعة، علم 1مليون م 311حوالي 
%( .قطاع الصناعة ، و %92االستخدام المنزلي منها و % 22يستهلك القطاع الزراعي حيث )1م مليون

من شركة  المستوردة أو المباعة محليًا أو على شراء المياه في قطاع غزة وبالتالي إجبار الفلسطينيين
سنويًا  1مليون م 91للمياه السطحية ُيفِقد القطاع  "إسرائيل"علمًا بأن حصار  .(ميكروت)المياه اإلسرائيلية 

 . (21)" من مياه وادي غزة التي تمنع بالسدود والحواجز
من نوعية المياه التي يتم % 92الجهاز المركزي لإلحصاء، أن أكثر من  وفي هذا السياق أوضح

، حيث تُقدر حة العالميةضخها من الحوض الساحلي في قطاع غزة، ال تتوافق مع معايير منظمة الص
، وتعتبر هذه 9132عام  1ممليون  322.9كمية المياه المستخرجة من الحوض الساحلي في قطاع غزة 

 1مليون م 21-21 من الكمية ضخًا جائرًا، علمًا بأن مقدار الضخ اآلمن وطاقة الحوض المستدامة هي
من نوعية المياه التي يتم ضخها من الحوض الساحلي مع % 92فقط، مما أدى إلى عدم توافق أكثر من 

                                                           
 ، الموقع االلكتروني لوكالة وفا .91/1/913انطالق أعمال مؤتمر المانحين لبرنامج التحلية المركزية لغزة، : بروكسل 20

        http://wafa.ps/ar_page.aspx?id=694EcVa814323673812a694EcV 
 .31/39/9131، جريدة فلسطين، غزة ، ! تفشل مواسم الزراعة " نترات"ملوحة وسرقة و.. حسن أبو عيطة، مياه غزة 21
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حيث وصل  ،معايير منظمة الصحة العالمية، والذي يؤدي بدوره إلى نضوب مخزون المياه الجوفية
 .(22)مترًا تحت مستوى سطح البحر 39مستوى المياه الجوفية في الخزان الساحلي إلى 

وء عدم صالحية مياه قطاع غزة للشرب، أصبحت غالبية األسر تشتري مياه الشرب وفي ض
المستوردة، رغم كلفتها العالية على األسر المتوسطة الدخل والفقيرة، علمًا بأن احتياج األسرة المكونة من 

لذي يزيد دوالر شهريًا لألسرة ا 011تصل كلفته إلى حوالي  -للشرب فقط–أفراد من المياه المستوردة  2
دوالر شهريًا، أما األسر التي تعيش عند مستوى خط الفقر والفقر المدقع فإنها تضطر  0311دخلها عن 

من الباعة المتجولين دون ( دوالر شهرياً  31بكلفة تصل إلى )إلى شراء المياه الالزمة للشرب والطبخ 
 .متنوعة من األمراض المراقبة الجدية لجودة تلك المياه مما يعرض الكثيرين منهم ألنواع

 رئيساً  موقعاً  تحتل فهي الصلبة، النفايات ومعالجة الصحي، الصرف مياه معالجة لمحطات بالنسبة أما
صالح المياه، تحليةإلى  إضافة سريعة، لمعالجة تحتاج التي المادية البنية أولويات في  الكهرباء شبكات وا 

 يبرره ما له الصلبة، والنفايات الصحي الصرف مياه لمعالجة األولوية هذه طرح ولعل وتحديثها، والطرق
 يمكن التي والخدمات والصناعة الزراعة ولمشاريع للشرب المياه استهالك تزايد ضوء في عملية، بصورة
 المواصي منطقة في وخاصة النضوب، في بدأت القطاع في الجوفية الخزانات أن إذ مستقباًل، إقامتها
 محطات إنشاء في التوسع فإن وعليه المائية، باالحتياجات يفي أن يمكن ال وضع وهو القطاع، وشمال
: األول: أساسيين هدفين سيحقق( محافظة كل في األقل على واحدة محطة) الصحي الصرف مياه معالجة
 كبيرة كميات توفير في يتمثل: والثاني الفلسطيني، المواطن على والصحي البيئي األثر تخفيف في يتمثل
 .()للزراعة  الالزمة المياه من نسبياً 
 

  :الثروة السمكية  -(5)
 محلي،في الناتج الالمساهمة من القطاعات االقتصادية المهمة من حيث  الثروة السمكيةيعتبر قطاع 

شخص يعملون  211صياد وحوالي  1211ضافة إلى تشغيل أعداد كبيرة من الصيادين تقدر بحوالي إ
في المهن المرتبطة بالصيد مثل تجار السمك والميكانيكيين والكهربائيين وبنائي المراكب وتجار أدوات 

من لمشارك في األسماك اهمية ايضًا في توفير البروتين الحيواني من األأالخ، وللصيد البحري ... الصيد
  .الغذائي الفلسطيني

                                                           
 .، مرجع  سابق ذكره.93/1/913الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية،  22
   دونم، حيث أن كميات  111مليون دوالر تقع بجوار وادي غزة على مساحة  39مدينة غزة والمنطقة الوسطى تحتاج إلى إنشاء محطة معالجة للمياه العادمة بتكلفة أجمالية تقدر بنحو

، وفي حال معالجة هذه 9131عام  1مليون م 11.2يات إلى نحو ويتوقع أن تصل هذه الكم 1مليون م 32.1نحو  9111المياه العادمة لمنطقة غزة والوسطى بلغت في العام 
سنويًا، إضافة إلى ذلك فإن قطاع غزة  1مليون م 9.الكمية من المياه، فإن ذلك سيسهم في تغطية ثلث احتياجات القطاع من إجمالي كمية المياه الخاصة بالزراعة التي تقدر بنحو 

مليون دوالر إلقامة وتشغيل  311مال القطاع وأخرى في جنوبه لتحقيق نفس الغايات، وبالتالي فإننا بحاجة إلى استثمار حوالي سيحتاج إلى إنشاء محطة معالجة للمياه في ش
زارة التخطيط مليون دوالر في شمال قطاع غزة حسب الدراسات الصادرة عن و  21مليون دوالر في المنطقة الجنوبية، و 21محطات معالجة للمياه العادمة في المناطق الوسطى و

. 
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 حتالل اإلسرائيلياالسيطرة السياسية والتي تتمثل ب، وأهمها شاكل كثيرةقطاع الثروة السمكية م واجهي
مما يحرم الصياد والمواطن ، غالق المتكرر للبحرقليمية الفلسطينية والتي يترتب عليها اإلمياه اإلعلى ال

الفلسطيني من هذا المصدر االقتصادي المهم ويترك هؤالء عالة على المجتمع الفلسطيني يبحثون عن 
منع و يمنع دخول قطع الغيار  غالق المعابر، إضافة اللدى المؤسسات االجتماعيةاإلغاثية المساعدات 

المجاري في  تصريفمشاكل البيئية المتمثلة في الكذلك  .والضفة الغربية" إسرائيل"تصدير االسماك إلى 
البحر، واستخدام الصيادين للشباك وطرق الصيد الممنوعة، لها أثر كبير في إعاقة تطور قطاع الصيد، 
باالضافة لوجود ضعف إداري في ادارة الثروة السمكية من قبل المؤسسات الحكومية، والمؤسسات الغير 

 .حكومية
 

 :أقسام 2إلى  للدول المحاذية البحرية المياه قسمنت
تمتد من خط القاعدة لمسافة معينة تختلف من دولة ألخرى، وتكون سيادة  :المياه اإلقليمية .أ 

 .الدولة عليها مطلقة
يختلف اتساعها من دولة ألخرى، وللدولة الحق في تفتيش السفن  :المنطقة المتاخمة لإلقليمية .ب 

 .األجنبية
ولكن لكون . وهو ليس لدولة ما حق من حقوق السيادة عليه فهو ملك للجميع :أعالي البحار .ج 

لغي أن قطاع غزة منطقة محتلة، فقد أوسلو على أاالحتالل اإلسرائيلي قد تعامل خالل اتفاقية 
التقسيم السابق، وفرض على منظمة التحرير خالل المفاوضات وضع غير موجود في العالم، 

 .اإلسرائيلي متحكمًا في المياه البحرية المحاذية لقطاع غزة يرتكز على بقاء االحتالل
 

ضمن االتفاقية االقتصادية  "إسرائيل"ومن المعروف أن جميع األمور الزراعية تم االتفاق عليها مع 
تم مناقشتها في اتفاقية قطاع غزة و عتبر من األمور األمنية أُ موضوع مصايد األسماك ما عدا في باريس، 
 .ا ومنطقة أريح

وذلك بروتوكول بشأن انسحاب القوات العسكرية اإلسرائيلية والترتيبات األمنية (: 1)الملحق 
 :في
 :األمن علي طول خط الشاطئ وفي بحر غزة( 11)مادة  -
، كما هو مفصل  K ،M ،Lثالثة مناطق نشاط بحري لشاطئ غزة  تم تقسيم: مناطق النشاط البحري( 1)

 :أدناه
 K ،Mمنطقتا  -1

في البحر من الشاطئ في الجزء الشمالي من بحر  بحرياً  تمتد إلى عشرين ميالً  Kمنطقة  .أ 
لى    .في اتجاه الجنوب ميل بحري اتساعاً  362غزة، وا 
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لى ميل بحري  بحرياً  تمتد إلى عشرين ميالً  Mمنطقة  .ب  اتساعا من المياه ( 3)من الشاطئ، وا 
 .المصرية

منطقتين مغلقتين تكون المالحة فيها مقصورة  K,Mطبقا لشروط هذه الفقرة تكون منطقتا  .ج 
 .نشاط البحرية اإلسرائيلية ىعل

  Lالمنطقة  -0
ميال  91وتمتد  K ومن الشمال بالمنطقة ،Mمحددة من الجنوب بالمنطقة  Lالمنطقة  .أ 

 .في البحر من الشاطئ" بحريا
 :ستكون مفتوحة للصيد والنشاطات الترفيهية واالقتصادية حسب البنود اآلتية Lالمنطقة  .ب 

إلى البحر المفتوح، ويمكن أن تصل محركاتها  Lقوارب الصيد لن تخرج من المنطقة  .3
حصان إذا كانت فوق سطح القارب، وتصل إلى سرعة أقصاها  25إلى حدود قوة 

أسلحة أو ذخائر تصطاد باستعمال عقدة للمحركات الداخلية، ولن تحمل القوارب  .3
 .المتفجرات

قوارب الترفيه يصرح لها باإلبحار إلى مسافة ثالثة أميال بحرية من الشاطئ ما لم  .9
تحصل في حاالت خاصة على موافقة مركز التنسيق والتعاون البحري المشار إليه 

ولن تدخل . حصان 31وقد تصل محركات القوارب البحرية إلي . أدناه 1في الفقرة 
 .Lكات أو النفاثات المائية في المنطقة أو تعمل أي الدراجات البحرية ذات المحر 

من  بحرياً  ميالً  39لن تقترب أكثر من ( L)السفن األجنبية التي تدخل المنطقة .1
 (.1-9)أدناه  4الشاطئ إال فيما يتعلق بالنشاطات التي تغطيها الفقرة 

 الشرطة البحرية الفلسطينية( 0) 
أميال بحرية  2حتى مسافة  Lيمكن للشرطة البحرية الفلسطينية أن تعمل في المنطقة  .3

من الشاطئ وفي حاالت خاصة يمكن أن تمارس سلطتها علي قوارب الصيد الفلسطينية 
ميل  39أميال بحرية أخري حتى حدود  2في منطقة أخري إضافية من  Lفي منطقة 

 .مركز التنسيق والتعاون البحري بحري من الشاطئ بعد اإلذن والتنسيق عبر
يمكن أن يكون للشرطة البحرية الفلسطينية ما ال يزيد عن ثمانية قوارب ال يزيد وزنها  .9

 .عقدة 91طن وهي تبحر بسرعة  11علي 
 .مم 29،2ستحمل القوارب أسلحة تصل إلى عيار  .1
مات تعريف سترفع قوارب الشرطة البحرية الفلسطينية العلم الفلسطيني ويكون عليها عال .1

 .شرطة وتشغل أضواء التعريف
تتعاون األطراف في كل األمور البحرية بما في ذلك المساعدة المتبادلة في البحر  .2

 .وقضايا التلوث والبيئة
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 .قوارب الشرطة البحرية الفلسطينية سوف تستخدم مبدئيا أرصفة ميناء غزة .2
اإلسرائيلية والبحرية السفن المملوكة لإلسرائيلي تخضع للتحكم وللسلطة وللوالية  .2

 .اإلسرائيلية
 مركز التنسيق والتعاون البحري( 2)

  كجزء من ( من اآلن فصاعدا المركز البحري)يعمل مركز التنسيق والتعاون البحري
اللجنة األمنية المشتركة من أجل تنسيق النشاطات البحرية المدنية وشئون الشرطة 

 .البحرية لشاطئ قطاع غزة
  ي في إطار مكتب المنطقة المختص وسيحدد لنفسه قواعد إجراءاتهيعمل المركز البحر. 
  ساعة في اليوم 91يعمل المركز البحري. 
  يعمل المركز البحري في أعضاء من البحرية اإلسرائيلية وشرطة البحرية الفلسطينية

 .ويقدم كل منهما ضابط ارتباط مساعد
  البحرية وسفن شرطة البحرية بين سفن األسطول ( خط ساخن)ينشأ خط السلكي مباشر

 .الفلسطينية
 دور المركز البحري هو تنسيق: 

o  المساعدة بين الشرطة البحرية للسفن والبحرية اإلسرائيلية حسبما تقتضيه الضرورة
 .للتعامل مع الحوادث التي تنشأ في البحر

o تدريبات الشرطة البحرية التي تتضمن استعمال أسلحة نارية. 
o ن الشرطة البحرية الفلسطينية والبحرية اإلسرائيلية عندما النشاطات المشتركة بي

 .يكون التخطيط المسبق ضرورة عملياته
o  االتصال بالراديو بين الشرطة الفلسطينية وسفن البحرية اإلسرائيلية في حالة أال

 .بين الجانبين قد أقيم( الخط الساخن)يكون االتصال 
o عليه عندما ينشأ في قطاع غزة النشاطات البحرية المتعلقة بالميناء المتفق. 

 :الصيد اتفاقية على تعليق

بل سمحت فقط  ًا،بحري ميالً  91بتطبيق اتفاقية الصيد والوصول إلى " إسرائيل"لم تسمح  .3
ميل بحري حتى أيام الهدوء قبل انتفاضة األقصى في الفترة من  39بالصيد حتى خط ال 

أميال، انخفضت فيما  9ضمن مسافة ، ثم حددت دولة العدو مساحة الصيد 9111–3991
أميال، ثم  2بعد اثناء مواجهة شعبنا في مسيرته من أجل العودة وانهاء الحصار إلى 

اميال، ثم بعد العدوان الصهيوني في نوفمبر ( 1)إلى  .913انخفضت منذ منتصف 
، وعلى اثر التدخل المصري بدأت عملية تفاوض غير مباشرة من أجل التهدئة، .913
 .ميل 39اميال مع وعود بتوسيعها إلى  9إلى عودة مساحة الصيد المسموحة إلى  وأدت



46 

 

 239غربًا على أنها  اً بحري ميالً  91يمكن حساب منطقة الصيد الموافق عليها على أساس  .9
 اً بحري ميالً  111فإنها تقدر ب  اً بحري ميالً  39ميل بحري مربع أما إذا حسبت على أساس 

ثله هذه المساحة من خالل معرفة ما تغطيه المياه من مساحة تقدر ويمكن رؤية ما تم. مربع
ليون ميل مربع وتشكل المحيطات أكثر م 319) من سطح الكرة األرضية% 23بما يقارب 

تتواجد كميات قليلة من المياه في البحيرات واألنهار كمياه ، كما ن المساحةم% 92 من
 .عذبه ومصادر أخرى

رة عن مساحة من المياه الفلسطينية الخالصة ولم يقتطع شىء هي عبا K ،Mإن المنطقتان  .1
 . مربع اً بحري ميالً  21ن ب ين المنطقتيوتقدر مساحة هت. من المياه اإلسرائيلية أو المصرية

تقابلت بعد مسافة  اهإن مساحة الصيد المتفق عليها هي بشكل شبه منحرف اذا امتد ضلع .1
ولي بحيث تكون الحدود البحرية امتدادًا للحدود معينة، لم يطبق في تحديدها القانون الد

 .البرية
إن االتفاق أعطى اليد الطولى للبحرية اإلسرائيلية بالتحكم في كل النشاطات التي تجري  .2

 .داخل البحر كقوة احتالل وذلك تحت الذرائع األمنية لدولة إسرائيل
تحت القانون اإلسرائيلي أعطى االتفاق اإلذن للمستوطنين بالصيد في المنطقة الفلسطينية  .2

 .وليس الفلسطيني
تطبيق االتفاق كان على أساس امني بحيث يكون االتصال بين البحرية اإلسرائيلية والشرطة  .2

 .البحرية الفلسطينية، وليس عبر الوزارات الفلسطينية مثل وزارة الزراعة أو وزارة المواصالت
ن امتداد التضييق الذي مارسه أن تضييق المساحة على الصياد الفلسطيني هي عبارة ع ..

االحتالل اإلسرائيلي عليه بعد تخفيض مساحة الصيد الذي كان يمارس فيها العمل حتى 
 .كم، وذلك بعد تطبيق اتفاقية كامب ديفيد 3.1سواحل بورسعيد لمسافة تصل إلى 

بالنظر إلى موقع ميناء الصيادين في رفح على الخريطة، نجد أن الصياد الفلسطيني عند  .9
 .يتمكن من الخروج من الميناء غربًا بل عليه التوجه شماالً  اإلبحار ال

 . انتهى تطبيق البنود الخاصة بمنطقة المواصي بعد االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة .31
 :م مراسي الصيد بالقطاع إلى قسمينييمكن تقس :غزة قطاع في الصيد مراسي
وهي التي كان الصيادون يعودون إليها كمواقع إنزال منذ فترة االحتالل، ووردت : المراسي الرئيسة -3

وهاااي مرتباااة مااان الشااامال  "إسااارائيل"فاااي خارطاااة مسااااحة الصااايد المدرجاااة فاااي اتفاقياااة الصااايد ماااع 
مرسى  –( محافظة الوسطى)مرسى مدينة دير البلح  –( محافظة غزة)مرسى مدينة غزة : للجنوب

 (.محافظة رفح)ومرسى مدينة رفح  -( خانيونسمحافظة )مدينة خانيونس 
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الرئيساة، قريباة مان منااطق ساكن الصاياد وهاي  يوهي مواقع إنازال خاارج المراسا :المراسي الفرعية -9
عداد بسيطة من الصيادين والمراكب على شاطئ البحر وهاي مرتباة مان الشامال أعبارة عن تجمع 

  :للجنوب
 -مواصي الشمال -رض الغولأع مقابل موق -موقع أقصى الشمال: في محافظة الشمال -أ 

 .موقع المخابرات -السودانية-السمرالند -الواحة -موقع خط المشترك القديم
 .موقع الشاطئ : محافظة غزة -ب 
 .البلح معسكر دير –النصيرات  –الوادي : المحافظة الوسطى -ج 
منطقة  -نادي الوكالة البحري –مقابل مسجد المجايدة  -عزبة الجوارنة: محافظة خانيونس  -د 

 .مسجد النور
 .القرية السويدية  -عزبة الندى  –عزبة البردويل : محافظة رفح  -ه 

 
 :السمكية الثروة إنتاج -

 األسماك كمية ارتفعت فقد والسياسية، األمنية وضاعوفقًا لأل اً متذبذب السمكية الثروة إنتاجُيعد 
 طن 9291إلى  انخفضت ثم ،3999 عام طن 1221إلى  ، .399 عام طن 1211 من المصطادة

 القطاع على والبري البحري الحصار تشديد بسبب 9119 عام طن 3212إلى  انخفضت ثم ،9111 عام
 3.11 حوالي .911 عام المصطادة األسماك كمية بلغت فيما ،9111 أيلولفي  االنتفاضة بداية منذ
  .طن

طن  1313األصناف ارتفعت من أن كمية األسماك المصطادة من كافة ( 21)ويوضح الجدول رقم 
مليون شيكل خالل  22طن بقيمة  1112إلى  9131/9132مليون شيكل خالل الموسم  21.2بقيمة 
من قيمة اإلنتاج الزراعي، أي زادت الكمية المصطادة بحوالي % 1وتشكل نسبة  9132/9132الموسم 
كميات المصطادة عن الموسم ويرجع ذلك إلى الزيادة في أسعار ال. مليون شيكل 1.2طن بقيمة  911

والسماح للصيادين بالدخول  9131السابق وزيادة الكميات المصطادة نهاية الموسم بعد انتهاء حرب 
من % 22علمًا بأن غالبية الكميات المصطادة في محافظة غزة وتشكل نسبة . لمسافة أكبر من السابق

 .9131/9132إجمالي الكميات المصطادة خالل الموسم 
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 في التالية المواسم حسب الجارية باألسعار المصطادة األسماك وقيمة كمية: (22)رقم  جدول
 غزة محافظات

 سعر الطن . م الكمية المصطادة بالطن الموسم
 بالشيكل

 القيمة 
 باأللف شيكل

9131/9133 3041 7878 31101 
9133/9139 1471 33311 11134 
9139/9131 1011 30113 10847 
9131/9131 1431 38310 11437 
9131/9132 1343 38310 30018 
9132/9132 1143 38110 31737 

 .11ص – 9131/9132قيمة اإلنتاج الزراعي : المصدر   
 

 2115/2114المحافظة خالل  حسب الجارية باألسعار السمكية الثروة قيمة: ( 45)جدول رقم 

 سعر الطن . م الكمية المصطادة بالطن الموسم
 بالشيكل

 القيمة 
 باأللف شيكل

 136992 32221 91.2 غزة
 29.9 32221 113 خانيونس
 1192 32221 922 رفح

 9122 32221 332 الوسطى
 . 9131/9132قيمة اإلنتاج الزراعي : المصدر     

 

 من أكثرإلى  عددهم يصل الذين غزة قطاع في الصيادين صغار أوضاع فإن السياق، هذا وفي
 والمتابعة، االهتمام من مزيدإلى  بحاجة صياد 26111 عددهم البالغ الصيادين مجموع من صياد 16211
 منهم% 21 من كثرأو  المراكب، مالكي لدى باألجرة يعملون الصيادين من% 11 من أكثر وأن خاصة
في  المعيشية احتياجاتهم لهم تؤمن بالكاد( حسكة أو مجداف، مع قارب أو فلوكة) صغيرة مراكب لديهم
 البحرية، اإلسرائيلية الدوريات بسبب ولكن البحر، بسبب ليس طرمخاو  معاناة من له يتعرضون ماظل 

 في الصيد من حرمانهم بل فحسب،" االقتصادية المياه" عليه يطلق ما في ليس الصيد من وحرمانهم
 في إال بالصيد لهم يسمح وال الصيادينيتم مطاردة  ثًا، حيبحري ميالً  99إلى  تمتد التي قليميةاإل مياهنا
 .  فقط أميال ثالثة حدود

 الصيد مراكب توفر عدم بسبب ،منخفضاً  مازال السنوي اإلنتاج فإنتلك المعوقات  ضوء وفي
 بحيث غزة، قطاع في" للصيادين التعاونية الجمعية" دور وتفعيل تطوير عبر تأمينها يمكن التي الحديثة،
 االستهالك من% 21 يغطي بما الحالية الكمية ضعفإلى  السمك من السنوية اإلنتاجية الطاقة رفع يمكن
 . ، إضافة إلى تشجيع االستثمار في مزارع األسماك في قطاع غزة طن 96111إلى  يصل الذي السنوي

 ، وحسب توصياتكجم سنوياً  ..1=  لألسماك في قطاع غزة متوسط االستهالك السنويمع العلم بأن 
من الواجب على اإلنسان لكي يكون غذاؤه صحيًا أن يتناول سنويًا على ( الفاو)منظمة األغذية والزراعة 
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سماك في قطاع غزة ومدى الحاجة األالنقص الشديد في استهالك لذلك نالحظ مدى  .كجم 31األقل 
 (.ياه عذبة أو مالحةم)االستيراد أو إقامة مشاريع االستزراع السمكي خالل  لتغطية هذا النقص سواء من

 

 :ع السمكي في قطاع غزةراستز إنتاج اال -
 ، وحيث أن دورة اإلنتاج السمكي 9133ع السمكي بشكل رسمي في بداية عام راستز نتاج االإبدأ      

باإلضافة إلى استخدم الدفشات جم سمكة،  121 -111 جم حتى3تمتد سنة كاملة، أي من البذرة سمك 
كل سمكة من  ، وتحتاج"حيث أن مياه البحر غير صالحة لإلنتاج السمكي"ملوثة والمياه المالحة الغير 

في قطاع غزة  ف شيكل، ويوجدالآ 1كجم علف سمك، ويبلغ ثمن طن علف السمك حوالي  9 - 3.2
 . (23)ع سمكي التي تقوم بعملية إنتاج األسماكراع استز زار فقط ثالث م

طن خالل العام  991منتجة من االستزراع السمكي بلغت كمية األسماك ال( 22)وحسب الجدول رقم 
 .مليون شيكل ...وتقدر قيمتها  9132
 

 كمية وقيمةاألسماك المنتجة من االستزراع السمكي( : 22)جدول رقم 

 طن/ االستزراع السمكي  السنة
 قيمة االستزراع السمكي 

 (باأللف شيكل)
9133 329 2121 
9139 922 319.1 
9131 919 99.1 
9131 321 2111 
9132 991 ..11 

 12 -11 ما بين سعر الكيلو حراو جميع األصناف من صنف دنيس، وسعر يت/ مالحظة                    

 :الثروة السمكية على الصيد مساحة تقليصأثر  -
 91مساافة لأعطات الحاق فاي الصايد  ، إال أنهاارغم إجحاف اتفاقية أوسالو بحاق الصاياد الفلساطيني       
ميل بحري مربع، بينما المساحة المسموح بهاا مان قبال االحاتالل اإلسارائيلي هاي  239مساحة ًا ببحري ميالً 
فقاط، ويمكان القاول % 33.2مربع أي تقلصت المساحة إلى  اً بحري ميالً  21مساحة حوالي بميل بحري  1

، بحيث تنبع باقي معظم المشاكل منها، كما ينعلى حياة الصياد أن هذه المشكلة هي أكثر المشاكل تأثيراً 
ن هناك ثقة عالية بأن الصياد الفلسطيني يوافق على وقف كل المساعدات المقدمة له سواء مان الحكوماة أ

 .أو المؤسسات المانحة مقابل السماح له بالعمل بحرية في البحر كباقي صيادي العالم
 

 :حريالصيد البتقليص مساحة الناجمة عن  مشاكلأهم ال
                                                           

 .9132وليد ثابت، مسؤول االستزراع السمكي وزارة الزراعة، فبراير  23
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 من دخل كلتذبذب كمية اإلنتاج المصطادة وفقًا لمساحات الصيد المسموح بها، مما سيؤثر على  .3
 .مرتبطة بالصيدالمهن الالصيادين والعاملين اآلخرين في 

زيادة الضغط على المخزون السمكي والبيئة البحرية في المساحة المتبقية للصيد، حيث كان يذكر  .9
خطر مشاكل الصيد في قطااع غازة عنادما كانات المساافة أيعتبر من في السابق أن الصيد الجائر 

 39.1صاااياد و 1111، فكياااف سااايكون الحاااال عنااادما يتجماااع اً بحريااا مااايالً  39المساااموح بهاااا إلاااى 
ماان المنطقااة الشاااطئية ماان البحاار والتااي تعتباار  اً بحرياا ماايالً  21مركااب كبياار وصااغير فااي مساااحة 

إلااى ساارعة تاادمير البيئااة البحريااة الفلسااطينية وسااتحرم لتكاااثر األسااماك فيهااا، فااذلك ساايؤدي  اً مرتعاا
 .األجيال القادمة من هذا المصدر االقتصادي الهام

ميال بحاري سايحرم الصاياد الفلساطيني مان صايد اساماك الساردين  1أن تقليص مسافة الصايد إلاى  .1
والتااي تتواجاااد بكثاارة خااالل موسااامي الربيااع والخرياااف  ،مااان كميااة الصاايد الكلاااي% 21والتااي تمثاال 

 .ميل بحري 2بشكل أسراب كبيرة بعد مسافة 
نتيجااة الضااغط االقتصااادي علااى الصااياد الفلسااطيني، أجباار علااى اسااتخدام شااباك التحااويط ضاايقة  .1

من كمية الساردين % 91مما أدى إلى صيد اسماك السردين الصغيرة بنسبة ( ملم  1.1)الفتحات 
العلم أن سعر كجم من الساردين الكبيارة المسجلة في إحصائيات اإلدارة العامة للثروة السمكية، مع 

 .شيكل 1-9ب ( الزريعة)شيكل بينما يباع كجم من السردين الصغيرة  91 – 32يباع ما بين 
 23)منااذ ساانتين  وذلااك( الشانشااوال)توقااف بعااض مراكااب الصاايد عاان العماال وهااي لنشااات التحااويط  .2

ك إلاى تآكال أجساام وهي مخصصة لصيد األسماك السطحية وخاصة الساردين، وسايؤدي ذلا( لنش
ضااياع فرصااة و لصاايد االصااياد مركبااة خسااارة وحديااد المراكااب ماان أشااعة الشاامس والمياااه المالحااة، و 

ة صايد السااردين التااي ينتظرهااا الصااياد بفااارب الصاابر لكسااب المااال الااذي سيساادد منهااا ديونااه الساانوي
(24). 

شااات الكبياارة م اللنتقااو  ضاايق المساااحةأنفسااهم، حيااث فااي ظاال  حاادوث مشاااكل جمااة بااين الصاايادين .2
بالتعاادي علااى شااباك الصاايادين المنصااوبة فااي البحاار فااي نفااس المنطقااة التااي تعماال فيهااا اللنشااات 

 .(25)الكبيرة
وهي التي تحتاج إلى منطقاة صاخرية ( حسكة  391)االنخفاض الشديد في صيد حسكات السنار  .2

حياااء صاايد أصااناف ماان األسااماك أو األل، وتوقااف مياا 1للصاايد وهااي ضااعيفة جاادًا فااي منطقااة ال
 . (26)ط المائية مثل العصافير السمكية والوطوا

                                                           
 .19/19، ص9131عبد الناصر ماضي، واقع الصياد والصيادين في قطاع غزة، إتحاد لجان العمل الزراعي، غزة،  24
 . 19/19المرجع   السابق، ص 25
 .  19/19، مرجع  سابق ذكره، ص9131عبد الناصر ماضي،  26
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، كااااان الصاااايد قطاًعااااا مزدهااااًرا فااااي القطاااااع، 9112فاااارض الحصااااار علااااى قطاااااع غاااازة عااااام قباااال  ..
ماااع فاااارض و قااااموا بتسااااويق بضااااعتهم فااااي الضااافة الغربياااة وتصااااديرها إلاااى إساااارائيل،  والصااايادون

 9131وفااي عااام . ا فااي الضاافةتصاادير األسااماك إلااى نطاقهااا وتسااويقه" إساارائيل"الحصااار منعاات 
بالسماح بتسويق محدود لألسماك في الضفة الغربياة، تحات قياود صاارمة تزياد مان " إسرائيل"بدأت 

التصادير إلاى الضافة الغربياة مانخفض  ، وبالتاالي فارصتكلفة العملية وبالتاالي مان تكلفاة البضااعة
 .فرض الحصارمقارنة مع ما قبل بشكل كبير 

 :اآلتي النحو على الصيادين بحق اإلسرائيلية والممارسات االنتهاكات أبرزتلخيص  ويمكن  
 البحري الطوق وفرض اإلغالق. 
 الممنوحة والتصاريح الصيد ومعدات المراكب ومصادرة والمضايقة التفتيش إجراءات 

 .للصيادين
 جبارهم أعمالهم مزاولة من الصيادين منع  .صيدهم أماكن تغيير على وا 
  بهدف إعاقة عملهم والتضييق عليهممالحقة الصيادين. 
 طالق بالضرب عمداً  الصيادين استهداف  .ممنه العديد وجرح وقتل النار وقنابل الصوت وا 
 غزة قطاع شواطئ من بالقرب أو البحر عرض في سواء الفلسطينيين الصيادين اعتقال. 
 االعتداء بالضرب المبرح والتنكيل بهم وتوقيفهم في في مراكز االعتقال. 
  عند االعتقال يتم الطلب من الصياد النزول في الماء للوصول إلى الدبور اإلسرائيلي وخاصة

 .قيام الدبور اإلسرائيلي برش الصيادين بالماء الساخن أو القذر، إضافة لفي أيام البرد القارس
 تسليط األضواء الفسفورية في وجوه الصيادين. 

 :الصيادين لمصادر رزقهم والذي سبب دى الحصار اإلسرائيلي لقطاع غزة إلى فقدانأ
التي توزع المساعدات الغذائية مثل وكالة  اإلغاثية المؤسساتالصيادين إلى  من% 91توجه حوالي   -أ 

 .CHFو ICRCالغوث أو برنامج الغذاء العالمي و
زيادة عدد الحاالت االجتماعية بين الصيادين والتي تنطبق عليهم الشروط التي تتبعها وزارة  -ب 

 .ن الفلسطينية في توزيع المواد الغذائية والنقود على الفقراءالشئو 
 .والدهم وبناتهم في الجامعاتأتعليم  عنمنهم  توقف عدد كبير -ج 
مما حرم  ،توقف عدد من المراكب عن العمل لعدم قدرة مالكيها من شراء معدات الصيد وقطع الغيار -د 

 . كبكبر من الصيادين الحرفيين من العمل على هذه المراأعدد 
  .دوات الصيد والعاملين في المهن المساعدةأكثرة الديون على الصيادين لصالح محالت بيع  -ه 
 


